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

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης μαζί με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ κατά την περσινή Γενική Συνέλευση
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Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ
αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης, η έξοδος από το
Μνημόνιο και η επιστροφή στις διεθνείς αγορές, η αύξηση
των ξένων επενδύσεων, η επίδοση ρεκόρ στις τουριστικές
αφίξεις και στα έσοδα, η ανάκαμψη του τομέα των ακινήτων,
η ενίσχυση του εμπορίου, η καλή πορεία σημαντικών τομέων
των υπηρεσιών και γενικά η επαναδραστηριοποίηση των
επιχειρήσεων, δείχνει περίτρανα ότι οι προσπάθειες μας
έπιασαν τόπο.
Σήμερα, η οικονομία μας σαφέστατα βρίσκεται σε καλύτερη
θέση, με τα δημόσια οικονομικά σε ισορροπία και την ιδιωτική
οικονομία σε πλήρη δράση.
Πιστεύουμε πως αν καταφέρουμε να διαχειριστούμε
καλύτερα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το μέγεθος της
ανεργίας, η οικονομία μας θα απομακρυνθεί πλήρως από τις
συμπληγάδες της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, θα πρέπει
να επιταχύνουμε τους βηματισμούς μας όσον αφορά τις
μεταρρυθμίσεις, την προώθηση των νέων έργων ανάπτυξης και
τις επενδύσεις σε νέους τομείς οικονομικής δραστηριότητας
βασισμένους στη γνώση και την καινοτομία.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης

Αγαπητά μέλη,
Η φετινή γενική συνέλευση μας συμπίπτει με τα 90χρονα του
ΚΕΒΕ. Η ιστορική αυτή επέτειος για το Επιμελητήριο αποτελεί,
όχι μόνο ευκαιρία για απότιση φόρου τιμής και εκτίμησης
για όσους υπηρέτησαν το ΚΕΒΕ, αλλά και σημείο αναφοράς
για επανακαθορισμό του έργου και της αποστολής του
Επιμελητηριακού Θεσμού στην Κύπρο για τα επόμενα χρόνια,
στη βάση των νέων δεδομένων που διαμορφώνονται διεθνώς.

Το ΚΕΒΕ επιμένει ότι θα πρέπει να προχωρήσει τάχιστα η
μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, ώστε να παταχθεί η
γραφειοκρατία και η χαμηλή απόδοση του δημόσιου τομέα,
βαρίδια που επηρεάζουν τόσο την εξυπηρέτηση των πολιτών
και των επιχειρήσεων, όσο και τη γρήγορη υλοποίηση
επενδυτικών σχεδιασμών.

Κρίνοντας από το αποτέλεσμα, λέμε ξεκάθαρα ότι το
ΚΕΒΕ πρόσφερε πολλά στον τόπο, στην οικονομία και στις
επιχειρήσεις τα προηγούμενα 90 χρόνια. Με τη σοβαρότητα
την υπευθυνότητα και τις συναινετικές προσεγγίσεις του,
συνέβαλε τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη, την ευμάρεια
και την πρόοδο που χαρακτηρίζουν την Κύπρο.

Επίσης, το ΚΕΒΕ τονίζει ότι δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθούν οι
προσπάθειες για αποκρατικοποίηση ημικρατικών οργανισμών.
Διαφωνούμε με την απόφαση της Βουλής να διαλύσει
τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και ζητούμε, όπως οι
σχεδιασμοί που έγιναν προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση. Τα
θετικά αποτελέσματα από την αποκρατικοποίηση του λιμένα
Λεμεσού, αν και δεν τα έχουμε βιώσει ακόμα στο σύνολο
τους, δείχνουν σοβαρές βελτιώσεις στο τρόπο λειτουργίας
και αποδοτικότητας του λιμανιού.

Τα μέλη μας, σ’ όλες τις φάσεις της ιστορίας του τόπου,
έκαναν το καθήκον τους στο ακέραιο. Με κόπους και θυσίες
συνέβαλαν στο οικονομικό θαύμα μετά την τουρκική εισβολή.
Με σκληρή εργασία και επινοητικότητα αντιμετώπισαν τις
μεγάλες προκλήσεις που έφερε στην κυπριακή οικονομία
η Τελωνειακή Ένωση, η ένταξη στην Ε. Ένωση και στην
Ευρωζώνη και η εισαγωγή του ευρώ. Με δυναμισμό και
αποφασιστικότητα αντιμετώπισαν την οικονομική κρίση
του 2013. Για όλους αυτούς και πολλούς άλλους λόγους,
το ΚΕΒΕ είναι υπερήφανο για τα μέλη του καθώς και τους
Επιμελητηριακούς που υπηρέτησαν από θέσεις ευθύνης το
ΚΕΒΕ σ’ αυτά τα κρίσιμα χρόνια για την Κύπρο.

Στα ίδια πλαίσια, ζητούμε επιτάχυνση των διαφόρων έργων
ποιοτικής αναβάθμισης, τα οποία έχουν εγκριθεί, αλλά ακόμα
βρίσκονται στο στάδιο της προώθησης. Η ίδρυση καζίνο, οι
νέες μαρίνες, τα γήπεδα γκολφ θα πρέπει να προχωρήσουν
χωρίς χρονοτριβή και άλλη καθυστέρηση, γιατί τα έχει ανάγκη
η οικονομία μας και ειδικότερα το τουριστικό μας προϊόν σε
αυτή την κρίσιμη φάση που καταγράφει αυξημένο ενδιαφέρον
από το εξωτερικό.

Όσον αφορά στην περσινή χρονιά, που εστιάζεται η Ετήσια
Έκθεση μας, επισημαίνουμε τη σημαντική βελτίωση που επήλθε
στους κυριότερους δείκτες της οικονομίας μας. Η αύξηση του
ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας κοντά στο 3% του ΑΕΠ, η

Ως προέκταση των πιο πάνω ενεργειών, το ΚΕΒΕ τονίζει την
ανάγκη για προώθηση και των εξής:

6

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

• Επίσπευση της εισαγωγής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

θα είμαστε πρωταγωνιστές στις επερχόμενες εξελίξεις.
Ελπίζουμε, το κυπριακό πρόβλημα, το οποίο για ακόμα μια
φορά εισήλθε σε στασιμότητα, να μπορέσει να επιλυθεί.
Ευελπιστούμε ότι ο ΟΗΕ, η διεθνής κοινότητα, η Ε. Ένωση και
οι άλλες εμπλεκόμενες δυνάμεις θα μπορέσουν να ασκήσουν
την επιρροή τους στην Τουρκία, ώστε να συνηγορήσει σε μια
βιώσιμη και λειτουργική λύση.

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας μας.
• Αύξηση των προσπαθειών για προσέλκυση κι άλλων ξένων
επενδύσεων.
• Προώθηση και ολοκλήρωση των ενεργειακών σχεδιασμών.

Αγαπητά μέλη,

• Μεγαλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της χώρας για
παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Τα χρόνια που έρχονται θα είναι πολύ ενδιαφέροντα για όλους
μας. Νέα δεδομένα διαφαίνονται στη διεθνή οικονομία, νέες
εξελίξεις δρομολογούνται στο χώρο της Ε. Ένωσης και νέες
προκλήσεις θα δημιουργηθούν για την οικονομία και τις
επιχειρήσεις της Κύπρου. Μαζί, θα πρέπει να διαβούμε με
επιτυχία και το νέο σταυροδρόμι. Από κοινού θα καταφέρουμε
να συνεχίσουμε την ανάπτυξη και την πρόοδο.

• Αξιοποίηση νέων τομέων οικονομικής δράσης, όπως είναι
η ιδιωτική εκπαίδευση, οι ιατρικές υπηρεσίες και η ναυτιλία.
• Προώθηση σχεδίων για μεγαλύτερη αξιοποίηση της
έρευνας, της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας τόσο
στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα που πορευτήκαμε
μέχρι σήμερα θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Με την ίδια
δημιουργική προσέγγιση θα οικοδομήσουμε και το αύριο. Με
τις ίδιες αρχές των ιδρυτών του ΚΕΒΕ, θα κρατήσουμε δυνατή
τη φωνή και το λόγο των επιχειρήσεων μας. Σας καλώ να
παραμείνετε δίπλα στο ΚΕΒΕ και να συνεχίσετε να το ενισχύετε
με τη δράση και τη συμμετοχή σας, γιατί μόνο έτσι ενισχύετε
και τη δική σας φωνή.

Το ΚΕΒΕ είναι αισιόδοξο για το μέλλον την οικονομίας μας.
Πιστεύουμε ότι μετά την κρίση έχουμε κάνει αρκετή πρόοδο
και θέσαμε στέρεες βάσεις για το αύριο. Ωστόσο, δεν θα
πρέπει να εφησυχάζουμε και να επαναπαυόμαστε. Η οικονομία
σήμερα χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και κινητικότητα γι’
αυτό θα πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση. Άλλωστε,
ας μη ξεχνάμε ότι η οικονομία μας επηρεάζεται και από το
διεθνές ή περιφερειακό περιβάλλον. Η αστάθεια που επικρατεί
σε διάφορες περιοχές του πλανήτη και η πάντα έκρυθμη
κατάσταση στην κοντινή μας περιφέρεια, μας επιβάλλουν να
είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση.

Με την ευκαιρία αυτή, ενόψει και της αποχώρησης μου από
την Προεδρία του ΚΕΒΕ, 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.

Ταυτόχρονα, το ΚΕΒΕ δηλώνει ανήσυχο από την τάση
υποβολής νέων αιτημάτων από το συνδικαλιστικό κίνημα.
Όπως είπαμε πολλές φορές, η οικονομία βρίσκεται στο πρώτο
στάδιο ανάκαμψης της και δεν θα πρέπει να τη φορτώσουμε
με νέα βαρίδια. Η σπουδή, λοιπόν, για νέες συνδικαλιστικές
διεκδικήσεις, θα πρέπει να περιοριστεί στα όρια που αντέχει
η οικονομία. Το ΚΕΒΕ δηλώνει ότι θα παρακολουθεί στενά
αυτές τις εξελίξεις και ανάλογα θα παρεμβαίνει. Ταυτόχρονα,
κάνει έκκληση στην κυβέρνηση, στη Βουλή και στα πολιτικά
κόμματα να αντιμετωπίσουν υπεύθυνα και σοβαρά αυτές τις
απαιτήσεις και να προστατεύσουν την οικονομία από νέους
κινδύνους.

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.

Εμείς, ως ΚΕΒΕ μελετούμε σε βάθος τόσο τις τοπικές όσο
και τις διεθνείς εξελίξεις. Με γνώμονα το καλώς νοούμενο
συμφέρον του τόπου και της οικονομίας θα συνεχίσουμε τη
μεγάλη προσφορά μας.
Σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση, τη Βουλή και όλους
τους αναπτυξιακούς φορείς του τόπου, θα εργαζόμαστε για
την ενίσχυση της οικονομίας και την ενδυνάμωση της θέσης
των επιχειρήσεων μας.

Τελειώνοντας, επιθυμώ σε προσωπικό επίπεδο να αναφέρω ότι
δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτά τα δύσκολα, αλλά και δημιουργικά
χρόνια που μαζί πορευτήκαμε για το καλό της Κύπρου, της
οικονομίας και του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας μας
και να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω να συμβάλω μέσα
από τις εμπειρίες που απέκτησα όλα αυτά τα χρόνια στην
περαιτέρω πρόοδο αυτής της μεγάλης οργάνωσης.

Με όραμα μια καλύτερη Κύπρο και μια ισχυρότερη οικονομία,

Σας ευχαριστώ πολύ.
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Εκτελεστική Επιτροπή ΚΕΒΕ
Πρόεδρος:

Πρόεδρος ΕΒΕ Λεμεσού:
Φειδίας Πηλείδης

..........................................................................................................................................................................................

Κώστας Γαλαταριώτης

...........................................................................................................................................................................

Τέως Πρόεδρος:

Πρόεδρος ΕΒΕ Αμμοχώστου:
Μάνθος Μαυρομμάτης

.....................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Αντιπρόεδροι:
...................................................................................................................................................................................................

Πρόεδρος ΕΒΕ Λάρνακας:

Γιώργος Λεπτός

Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης

..............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Γιώργος Δημητρίου

......................................................................................................................................................................................

Ντίνος Λευκαρίτης

...........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Όθωνας Θεοδούλου

Πρόεδρος ΕΒΕ Πάφου:

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

Επίτιμοι Πρόεδροι:

Ανδρέας Δημητριάδης

Γενικός Γραμματέας:

............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Φάνος Επιφανίου

Βασίλης Γ. Ρολόγης

............................................................................................................................................................................................

Μάριος Τσιακκής

Επίτιμος Γενικός Γραμματέας:

Πρόεδρος ΕΒΕ Λευκωσίας:
........................................................................................................................................................................

Γιώργος Μαυρουδής

Στέλιος Αναστασιάδης

.....................................................................................................................................................................

Στιγμιότυπο από την περσινή Γενική Συνέλευση
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Λιάκος Θεοδώρου
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Κικούλλα Κότσαπα

....................................................................................................................................................................................

Ήρως Μιλτιάδους
Γιάννης Μισιρλής
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Αντιπρόεδροι:

......................................................................................................................................................................

Γιώργος Λεπτός

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

Μέλη Αμμοχώστου:

Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης

.................................................................................................................................................................................

Γιώργος Δημητρίου

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Ντίνος Λευκαρίτης

............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Ανδρέας Μάτσης

Γιώργος Μαυρουδής

...........................................................................................................................................................................

Κίκης Βασιλείου

Γιώργος Μιχαηλίδης

Κυριάκος Σοφοκλέους

...................................................................................................................................................................

Επίτιμοι Πρόεδροι:

............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Φάνος Επιφανίου

Μέλη Λάρνακας:

Βασίλης Γ. Ρολόγης

........................................................................................................................................................................

Γενικός Γραμματέας:

Όθωνας Θεοδούλου

.........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Μάριος Τσιακκής

Ζήνωνας Αποστόλου

.................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Επίτιμος Γενικός Γραμματέας:

Κώστας Δημητρίου

Γιώργος Σκορδέλλης

...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Τώνης Τουμαζής

Τάσος Χριστοφόρου

Παναγιώτης Ι. Λοϊζίδης
Μέλη Πάφου:

Μέλη Λευκωσίας:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Στέλιος Αναστασιάδης

.............................................................................................................................................................................

Σάββας Γεωργιάδης

Ευγένιος Ευγενίου

.............................................................................................................................................................................

Στέφανος Στεφάνου

....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Κώστας Ζορπάς

.................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Ανδρέας Δημητριάδης

.................................................................................................................................................................................................

Μάριος Λένας

..............................................................................................................................................................................

Μιχάλης Μουσιούττας

.................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Έλενα Τάνου

Χάρης Λοϊζίδης

Θωμάς Καζάκος

..........................................................................................................................................................................................

Ιάκωβος Φωτιάδης

...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Χρύσης Χρυσάνθου

Αριστίνδην Μέλη:

Παναγιώτης Παπαφιλίππου

..........................................................................................................................................................................................................

Χάρης Τσιολής

Χρίστης Χριστοφόρου

Αλεξάνδρα Γαλανού
Φώτος Φωτιάδης

........................................................................................................................................................................................
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Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων
των Τοπικών Επιμελητηρίων
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας
Τέως Πρόεδρος:
Κώστας Γεωργαλλής

Ανδρέας Λοϊζίδης
(απεβίωσε 3/10/16)

Επίτιμοι Πρόεδροι:
Μιχαλάκης Μιχαηλίδης
Κώστας Κωνσταντινίδης
Μάνθος Μαυρομμάτης

Επίτιμος Γραμματέας:
Παναγιώτης Παπαφιλίππου
Επίτιμα Μέλη:
Δημοσθένης Σεβέρης

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

Γραμματέας / Διευθυντής:
Σωκράτης Ηρακλέους
Μέλη
Πάμπος Αγρότης
(απεβίωσε 19/8/16)
Γιάννος Αργυρού
Δήμος Δημοσθένους

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι:
Νίκος Λακούφης

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

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού
Τέως Πρόεδρος:
Φιλόκυπρος Ανδρέου
Πρώην Πρόεδρος:
Δημήτρης Σολομωνίδης
Επίτιμοι Πρόεδροι:
Τάκης Νέμιτσας
Στάθης Παπαδάκης
Μιχάλης Πολυδωρίδης
Εύρος Στυλιανίδης
Γιαννάκης Χριστοδούλου

Πρόεδρος:
Κώστας Γαλαταριώτης

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
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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 Αμμοχώστου

Πρόεδρος:
Γιώργος Μαυρουδής

Τέως Πρόεδρος:
Γιώργος Μιχαηλίδης

Επίτιμος Γραμματέας:
Παρασκευάς Κυριακίδης

Μιχάλης Τίμινης
Ανδρέας Χ’’Θεοδοσίου

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

Γραμματέας/Διευθυντής:
Ιάκωβος Χατζηβαρνάβας

Αριστίνδην Μέλη:
Σταύρος Μαυρομάτης

Αντιπρόεδροι:
Κυριάκος Σοφοκλέους
Τώνης Τουμαζής
Κίκης Βασιλείου
Χριστάκης Παπαβασιλείου
Χρυσταλλένη Σώζου

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

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας
Τέως Πρόεδρος:
Ντίνος Λευκαρίτης

Κώστας Δημητρίου
Άγγελος Μυλωνάς
Τάσος Χριστοφόρου

Πρώην Πρόεδρος:
Ανδρέας Λουρουτζιάτης

Επίτιμος Γραμματέας:
Κίκης Γεωργίου

Επίτιμοι Πρόεδροι:
Ανδρέας Μούσκος
Ιάκωβος Δημητρίου
Κρίτων Γεωργιάδης
Νίκος Κοσμάς
Κίκης Κυριακίδης
Πρόεδρος:
Όθωνας Θεοδούλου

Γραμματέας/Διευθυντής:
Γιώργος Ψαράς
Μέλη:
Νάκης Αντωνίου
Φλώρος Βωνιάτης
Φουλής Δημητρίου
Βέρα Διανέλλου
Ανδρέας Λευκαρίτης

Αντιπρόεδροι:
Γιώργος Σκορδέλης
Ζήνωνας Αποστόλου

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

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου
Τέως Πρόεδρος:
Γιώργος Λεπτός

Γιώργος Μάης
Ηλίας Μυριάνθους

Πρώην Πρόεδροι:
Θέμης Φιλιππίδης
Κυριάκος Δρουσιώτης

Επίτιμος Γραμματέας:
Νίκος Κόνικκος

Επίτιμοι Πρόεδροι:
Θεόδωρος Αριστοδήμου
Παναγιώτης Χαραλάμπους

Πρόεδρος:
Ανδρέας Δημητριάδης

Αντιπρόεδροι:
Χαράλαμπος Παπαντωνίου
Ζήνων Ζήνωνος
Γιαννάκης Αριστοδήμου

Γραμματέας/Διευθυντής:
Κενδέας Ζαμπυρίνης
Μέλη:
Δημήτρης Ασσιώτης
Σάββας Γεωργιάδης
Παντελής Ευαγγέλου
Ανδρέας Ιωάννου
Κύπρος Κουρούσιης
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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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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

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)
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
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ΓΕΝΙΚΉ
ΔΡΆΣΗ ΚΕΒΕ
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Οικονομικές εξελίξεις

ληφθούν τάχιστα οι αναγκαίες αποφάσεις και να ξεκινήσει
η υλοποίηση των πιο πάνω για να μην αντιμετωπίσουμε και
πάλιν στο μέλλον τα προβλήματα του παρελθόντος αλλά και
για να ενισχύσουμε την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας
και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Για το σκοπό αυτό το
ΚΕΒΕ τονίζει την ανάγκη να επενδύσουμε με πιο συστηματικό
και αποτελεσματικό τρόπο στους τομείς της έρευνας, της
καινοτομίας και της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων βασισμένων
στη γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη του ανθρώπινου μας
δυναμικού αξιοποιώντας πιο αποτελεσματικά και παραγωγικά το
γνωσιολογικό απόθεμα της χώρας. Χρειάζεται να επενδύσουμε
σε νέους τομείς γνώσης εμπλουτίζοντας και ανασυνθέτοντας
το σημερινό οικονομικό μοντέλο της χώρας που στηρίζεται
αποκλειστικά στους γνωστούς και παραδοσιακούς τομείς.

Συνεχίστηκε κατά την περίοδο που πέρασε η ανάκαμψη της
Κυπριακής οικονομίας μετά την έξοδο της χώρας το Μάρτιο
2016 από το Μνημόνιο Συναντίληψης που υπογράφηκε με την
Τρόικα το 2013. Το 2016 έκλεισε με θετικό πρόσημο
αφού ο ρυθμός ανάπτυξης ανήλθε στο 3%, η ανεργία μειώθηκε
στο 13.3% και ο πληθωρισμός κυμάνθηκε στο -1.2%. Τα
δημοσιονομικά ήταν ισοζυγισμένα, ενώ το δημόσιο χρέος
ήταν περίπου 107% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Οι εκτιμήσεις για
το 2017 είναι εξίσου ενθαρρυντικές. Ο ρυθμός ανάπτυξης
αναμένεται να κυμανθεί και πάλι γύρω στο 3%, η ανεργία να
μειωθεί περαιτέρω στο 12%, ο πληθωρισμός να ανέλθει στο
1.2%, τα δημοσιονομικά να είναι και πάλι ισοζυγισμένα, ενώ
το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 104%.
του ΑΕΠ.

Οι θέσεις αυτές του Επιμελητηρίου υποβλήθηκαν τόσο στην
εκτελεστική όσο και τη νομοθετική εξουσία συμβάλλοντας στη
λήψη σειράς μέτρων προς την ορθή κατεύθυνση.

Θέση του ΚΕΒΕ παραμένει πως οι πιο πάνω εξελίξεις που
αφορούν τα οικονομικά δεδομένα δεν πρέπει σε καμιά
περίπτωση να μας εφησυχάζουν αφού αφενός η ανάπτυξη
προέρχεται βασικά από τους παραδοσιακούς κλάδους
της οικονομίας, κατά κύριο λόγο τον τουρισμό και τις
επαγγελματικές υπηρεσίες και αφετέρου εξακολουθεί να
υπάρχει σειρά προβλημάτων στην οικονομία με κυρίαρχο το
πρόβλημα των μη εξυπηρετουμένων δανείων.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι πιο πάνω θέσεις του ΚΕΒΕ
έχουν εκφραστεί και στα κλιμάκια της Τρόικας που επισκέπτονται
τον τόπο μας σε σχέση με το πρόγραμμα εποπτείας της
Κύπρου ενώ συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με τις απόψεις και
τις νουθεσίες τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την πορεία της οικονομίας
της χώρας μας.

Πέραν του προβλήματος των μη εξυπηρετουμένων δανείων, το
ΚΕΒΕ συνέχισε να επισημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί
και σειρά άλλων προβλημάτων όπως η ψηλή ανεργία και
ιδιαίτερα η νεανική (παρόλη τη σχετική μείωση της από το 2015
και μετά) και η περιορισμένη χρηματοδότηση της αγοράς από
τις τράπεζες. Επιβάλλεται να δοθεί περισσότερη έμφαση στην
ανάγκη για αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας,
με ταυτόχρονη συνέχιση της συγκρατημένης δημοσιονομικής
πολιτικής και αποφυγή διάθεσης πόρων του δημοσίου σε μη
παραγωγικούς σκοπούς όπως είναι το κρατικό μισθολόγιο και η
μειωμένη απόδοση της κρατικής μηχανής. Άλλα σοβαρά θέματα
είναι η ανάγκη για οριστική ρύθμιση της ΑΤΑ στον ιδιωτικό τομέα
με τρόπο που να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις ατέλειες και
τις παρενέργειες της στη λειτουργία της οικονομίας, η ανάγκη
για επιτάχυνση του αργού ρυθμού που παρατηρείται στη
μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα και τις αποκρατικοποιήσεις,
η επίσπευση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
καθώς και η ψήφιση των αναγκαίων νομοσχεδίων για βελτίωση
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος το οποίο χαρακτηρίζεται
ακόμα από γραφειοκρατικές προσεγγίσεις.

Το ΚΕΒΕ χαιρέτισε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την για δεύτερη
φορά 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. Ικανοποίηση εξέφρασε
επίσης το ΚΕΒΕ για τις αναβαθμίσεις που έτυχε η οικονομία
της χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης κατά την
υπό επισκόπηση περίοδο αφού αυτές συμβάλλουν άμεσα στην
αύξηση της εμπιστοσύνης τόσο των ξένων επενδυτών όσο και
των δανειστών.
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. Το κυριότερο
θέμα που απασχόλησε την Επιτροπή κατά την υπό επισκόπηση
περίοδο, ήταν η φορολογία ακινήτων και ιδιαίτερα η επιβολή
ΦΠΑ επί της οικοδομήσιμης γης, κάτι με το οποίο τόσο η

Το ΚΕΒΕ εξακολούθησε να τονίζει επιτακτικά την ανάγκη να
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λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα που ταλανίζουν όλη την
κοινωνία θέτοντας σε διαρκή κίνδυνο τη βιωσιμότητα των
δημόσιων οικονομικών με αρνητικές και πάλιν επιπτώσεις στις
επιχειρήσεις, τους πολίτες και την οικονομία της χώρας.

Επιτροπή όσο και το ΚΕΒΕ διαφωνούν.
Μεταρρυθμίσεις και απλοποίηση / Βελτίωση του
Ρυθμιστικού πλαισίου
Πέραν από τη ψήφιση του Νόμου για τη δημιουργία
του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και του μεταρρυθμιστικού
νομοσχεδίου που αφορά την κινητικότητα των δημοσίων
υπαλλήλων δυστυχώς δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες
εξελίξεις στο θέμα της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας
αφού τα σχετικά νομοσχέδια που ετοιμάστηκαν από τη Μονάδα
Διοικητικής Μεταρρύθμισης δεν κατέστη ακόμα δυνατόν να
ψηφιστούν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η συνεχιζόμενη αναβολή ψήφισης των σχετικών νομοσχεδίων,
ναρκοθετεί τις θυσίες των προηγούμενων χρόνων από το
σύνολο της κοινωνίας. Η απουσία σωστών μηχανισμών για
ελεγχόμενη αύξηση του κόστους λειτουργίας της κρατικής
μηχανής και διοχέτευσης μέρους των πλεονασμάτων του
κράτους σε παραγωγικές δαπάνες, του στερεί τη δυνατότητα να
λειτουργήσει ως πυλώνας ανάπτυξης, περιορίζει τη δυνατότητα
του για στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιβολή φορολογιών που
εμποδίζουν την οποιαδήποτε προοπτική ανάπτυξης.

Τα θέματα των προαγωγών, της αξιολόγησης και της καλύτερης
διαχείρισης του προσωπικού του δημόσιου τομέα, της
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του κρατικού μισθολογίου,
της βελτίωσης και αναδιοργάνωσης των δομών του δημόσιου
τομέα έχουν δυστυχώς τελματωθεί με όλες τις δυσμενείς
συνέπειες που αυτό έχει στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας
υπηρεσίας αλλά και στην οικονομία του τόπου, σε αντίθεση
με τις θέσεις/απόψεις και νουθεσίες τόσο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής όσο και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Όσον αφορά την αναπτυξιακή μεταρρύθμιση που περιλαμβάνει
και τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, πολύ λίγες ενέργειες
με ουσιαστικό και πρακτικό αντίκτυπο έχουν γίνει κατά την
υπό επισκόπηση περίοδο. Αν εξαιρέσει κανείς μικρό αριθμό
απλοποιήσεων διαδικασιών που έχουν γίνει σε κάποιους τομείς
και τη διαδικτυακή πύλη Αριάδνη, δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο
που να είναι άξιον αναφοράς.

Η μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα αποτελεί για το ΚΕΒΕ θέμα
κομβικής σημασίας στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του τρόπου
λειτουργίας της κρατικής μηχανής προκειμένου να επιτευχθεί
αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της
ώστε να καταπολεμηθούν στρεβλώσεις και παθογένειες
του συστήματος, αρκετές από τις οποίες χρονολογούνται
από το 1960, δυσκολεύοντας ακόμα και τους ίδιους τους
εργαζόμενους στην ομαλή διεκπεραίωση των καθηκόντων τους.

Το ΚΕΒΕ συνέχισε να τονίζει προς όλες τις κατευθύνσεις την
ανάγκη για ουσιαστική πρόοδο στον τομέα αυτό αφού τα
οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις, το κοινωνικό σύνολο, την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων και γενικότερα την οικονομία
είναι τεράστια.

Γι’ αυτό και το ΚΕΒΕ έθεσε επιτακτικά προς τη Βουλή των
Αντιπροσώπων το αίτημα του να προχωρήσει τάχιστα η ψήφιση
των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα
μετά από την επαναλαμβανόμενη αναβολή στη ψήφιση τους
υποστηρίζοντας τη θέση για την ανάγκη δημιουργίας και των
άλλων δύο υφυπουργείων Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Συνεχίστηκε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η ενεργός
συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις Επιτροπές Παρακολούθησης
που λειτουργούν για την προγραμματική περίοδο 20142020 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
Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και την Επιτροπή
Παρακολούθησης για το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Νορβηγίας.

Προγραμματική περίοδος των Διαρθρωτικών ταμείων και
του ταμείου συνοχής της Ε.Ε. 2014 - 2020

Το ΚΕΒΕ συνεχίζει να καλεί τα κόμματα να αναλογιστούν
τη σοβαρότητα και αναγκαιότητα της συγκεκριμένης
μεταρρύθμισης και μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες να
προχωρήσουν στην άμεση ψήφιση των σχετικών νομοσχεδίων
διασφαλίζοντας την αναπτυξιακή προοπτική της κυπριακής
οικονομίας και τη δημιουργία συνθηκών άμβλυνσης του
σοβαρού προβλήματος της ανεργίας.

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου το ΚΕΒΕ
συμμετείχε επίσης στη γραπτή διαδικασία για την έγκριση
των κριτηρίων επιλογής και των κριτηρίων για την αξιολόγηση
των κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στη

Το ΚΕΒΕ τονίζει πως έφτασε η ώρα να θέσουμε τον δάκτυλον
επί των τύπον των ύλων και να τολμήσουμε να εφαρμόσουμε
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σε Ημερίδες Πληροφόρησης για τα εγκεκριμένα έργα της
1ης πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg Med αφού
είχε εγκεκριμένο έργο, το Πρόγραμμα Interreg Europe και το
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI MED.

διαβούλευση για το σχέδιο αξιολόγησης του Προγράμματος
Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020,
στη διαμόρφωση της στρατηγικής ατζέντας για έρευνα και
καινοτομία κάτω από την Πρωτοβουλία BLUEMED, ενώ
υπέβαλε απόψεις σε σχέση με το Προσχέδιο του Εθνικού
Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος για την Στρατηγική Ευρώπη
2020.

Αναφέρεται τέλος ότι συμπληρώθηκε η αξιολόγηση των
προτάσεων που υποβλήθηκαν στην 1η Πρόσκληση του
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος
2014-2020. Παρά του ότι εγκρίθηκε περιορισμένος αριθμός
προτάσεων, το ΚΕΒΕ κατάφερε να έχει συμμετοχή σε δύο
εγκριθείσες προτάσεις, στη μια ως επικεφαλής εταίρος και στην
άλλη ως εταίρος.

Στις απόψεις του το ΚΕΒΕ επισήμανε την έλλειψη ιδιαίτερης
προόδου και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη λήψη
των αναγκαίων μέτρων σε πολλούς τομείς. Επισημάνθηκαν
ιδιαίτερα η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας και
τοπικής αυτοδιοίκησης, η ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης,
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, οι πολλές γραφειοκρατικές
διαδικασίες, οι ιδιωτικοποιήσεις, και το ΓΕΣΥ, αναγνωρίζοντας
ταυτόχρονα ότι σε πολλές περιπτώσεις η έλλειψη προόδου
οφείλεται κυρίως στο νομοθετικό σώμα παρά στην εκτελεστική
εξουσία. Η ουσία όμως παραμένει πως δεν επιτυγχάνουμε τους
στόχους μας και ούτε βέβαια ικανοποιούμε τις Συστάσεις της
Ε.Ε. Όσον αφορά συγκεκριμένα τους εθνικούς ποσοτικούς
μας στόχους σε σχέση με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020,
παρατηρήθηκε πως και εδώ η κατάσταση δεν έχει ουσιαστικά
αλλάξει με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις
κατά πόσον οι στόχοι που ιδιαίτερα αφορούν την απασχόληση,
τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, την έρευνα και
ανάπτυξη και σε μικρότερο βαθμό τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, θα επιτευχθούν μέχρι το 2020. Το ΚΕΒΕ σημείωσε
βέβαια πως οι πιο πολλοί από τους πιο πάνω στόχους θα
επιτευχθούν μόνο μέσω της συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης
και ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Πληροφόρηση και δραστηριότητες σε σχέση με την
Ευρωπαϊκή Ένωση
Η δραστηριοποίηση του ΚΕΒΕ σε θέματα Ευρωπαϊκής
Ένωσης που αφορούν και επηρεάζουν τον επιχειρηματικό
τομέα συνεχίστηκε 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.
Δεν είναι 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 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.

Το ΚΕΒΕ επισημαίνει πως και στις συναντήσεις με την Τρόικα έχει
διαπιστωθεί ότι αυτό ανησυχεί ιδιαίτερα τους θεσμούς οι οποίοι
εξάλλου όπως είναι γνωστό πιέζουν για τη λήψη των αναγκαίων
μέτρων και την εισαγωγή των επιβεβλημένων μεταρρυθμίσεων.

Η πληροφόρηση παρέχεται στα μέλη σε καθημερινή βάση
μέσω του σχετικού ηλεκτρονικού συστήματος του ΚΕΒΕ
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. τόσο από
το ΚΕΒΕ όσο και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής
Στήριξης Κύπρου. Πληρέστερη αναφορά για την επιμορφωτική
δραστηριότητα του ΚΕΒΕ γίνεται στο μέρος της Ετήσιας
Έκθεσης που τιτλοφορείται «Εκπαίδευση και Κατάρτιση» ενώ
για τις δραστηριότητες του Κέντρου στο μέρος της Ετήσιας
Έκθεσης που τιτλοφορείται «Πληροφόρηση».

Σε σχέση με τη «Στρατηγική Ευρώπη 2020» το ΚΕΒΕ συμμετείχε
επίσης σε συνάντηση με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής όπου δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στα μέτρα ανάπτυξης
και τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.
Παράλληλα, το ΚΕΒΕ συνέβαλε στην υλοποίηση
διήμερου σεμιναρίου γενικού ενημερωτικού χαρακτήρα
που διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης με σκοπό την
κατάρτιση των επιχειρήσεων στην ετοιμασία προτάσεων σε
σχέση με τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα.

Το ΚΕΒΕ προωθεί επίσης ενεργά τις θέσεις του επιχειρηματικού
κόσμου της Κύπρου σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων μέσω

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, το ΚΕΒΕ συμμετείχε επίσης

16

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

της συμμετοχής του 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, η Επιτροπή για Διά Βίου Μάθηση κ.α. Η
συμμετοχή αυτή και η προώθηση των θέσεων και απόψεων του
ΚΕΒΕ συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο.
Σε τοπικό επίπεδο το ΚΕΒΕ εκφράζει τις θέσεις και απόψεις
του 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.

Από την τελετή λήξης του Δικοινοτικού Σχεδίου Πρακτικής Άσκησης Νέων
Ανέργων Επαγγελματιών στο Σπίτι της Συνεργασίας

σε αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα που
αφορούσαν την Ενιαία Αγορά και την Ελεύθερη Διακίνηση
Αγαθών. Τέλος συμμετείχε σε συζήτηση για το Μέλλον της
Ευρώπης που έγινε στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην
Κύπρο με τους εκπροσώπους μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή καθώς και σε συζήτηση στρογγυλής
τραπέζης με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα
θέματα της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς κον Ansip.

Το ΚΕΒΕ συνέχισε επίσης την ενεργό συμμετοχή του σε αριθμό
διαβουλεύσεων, ερευνών, συνεντεύξεων, συζητήσεων και
συναντήσεων για τις διάφορες πολιτικές και θέματα της ΕΕ
όπου προωθήθηκαν οι θέσεις και απόψεις του επιχειρηματικού
κόσμου επί σωρείας θεμάτων που εκπηγάζουν από το Κοινοτικό
Κεκτημένο είτε απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μέσω των
Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών οργανισμών στους οποίους το
Επιμελητήριο είναι μέλος.

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».
Σχέσεις με το Τουρκοκυπριακό Επιμελητήριο

Πιο συγκεκριμένα, το ΚΕΒΕ συμμετείχε μεταξύ άλλων σε
διαβουλεύσεις για την Αμοιβαία Αναγνώριση Προϊόντων, την
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, το Εργαλείο Πληροφόρησης για την
Ενιαία Αγορά, τα Καπνικά Προϊόντα, την εισαγωγή Ειδικού
Σχεδίου για τις Μικρές Επιχειρήσεις κάτω από την Οδηγία
για το ΦΠΑ, και την Αναθεώρηση των Βασικών Δεξιοτήτων.
Επίσης συμμετείχε σε αριθμό ερευνών που αφορούσαν την
Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Μαθητεία, την
Αξιολόγηση του Θεσμού της Αμοιβαίας Αναγνώρισης, το
Εργαλείο για το Προφίλ Δεξιοτήτων των Υπηκόων Τρίτων Χωρών,
τα Κέντρα Καινοτομίας, την Αξιολόγηση του Προγράμματος
Erasmus. Παράλληλα συμμετείχε σε διάφορες συναντήσεις με
αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επισκέφθηκαν
την Κύπρο όπως τις συναντήσεις με την Τρόϊκα, τη συνάντηση για
τις πολιτικές που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη
συνάντηση σε σχέση με την Έκθεση για την Κύπρο στα πλαίσια
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Παραχώρησε επίσης συνεντεύξεις

Συνεχίστηκαν και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο οι
επαφές και η στενή συνεργασία μεταξύ του ΚΕΒΕ και του
Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Πρωταρχικός
στόχος ήταν η προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας
μεταξύ των δύο κοινοτήτων αλλά και η ενεργός υποβοήθηση
των προσπαθειών για βιώσιμη και λειτουργική λύση του
Κυπριακού.
Μεγάλο μέρος της συνεργασίας επικεντρώθηκε γύρω από το
έργο “Leading by Example: Engagement of TC and GC Business Leaders 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 εταίρο και το Κυπριακό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ως εταίρο. Το έργο
ολοκληρώθηκε με επιτυχία στα μέσα του 2017. Ίσως η πιο
σημαντική δραστηριότητα που έλαβε χώρα ήταν η προκήρυξη
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και ολοκλήρωση του 2ου κύκλου του Δικοινοτικού Σχεδίου
Πρακτικής Άσκησης Νέων Άνεργων Επαγγελματιών στην
Ε/Κ και Τ/Κ Κοινότητα όπου 16 νέοι απόφοιτοι τόσο από την
ελληνοκυπριακή όσο και από την τουρκοκυπριακή κοινότητα
ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση σε οργανισμούς
και εταιρείες από την άλλη κοινότητα. Ο γενικός στόχος του
προγράμματος ήταν να προσφέρει σε Κύπριους απόφοιτους
πανεπιστημίων, μεταξύ των ηλικιών 20-35, εργασιακή εμπειρία
στην άλλη κοινότητα, αποκτώντας έτσι πολύτιμες δεξιότητες
στην μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία, όπως και άριστη
γνώση του εργασιακού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στην
αντίστοιχη κοινότητα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 40
συνολικά νέοι και από τις δύο κοινότητες είχαν την ευκαιρία να
τοποθετηθούν σε αντίστοιχες επιχειρήσεις.
Άλλες δραστηριότητες ήταν η παραγωγή πέντε δικοινοτικών
ταινιών μικρού μήκους κάτω από τον γενικό τίτλο “Cyprus: Our
Island, Our Future” οι οποίες αφορούν την ανεργία, τα κοινά
έργα, τον τουρισμό, τη ναυτιλία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.
Στα πλαίσια του έργου έγιναν συναντήσεις με πολιτικά κόμματα
και από τις δύο κοινότητες με στόχο την παρουσίαση του
έργου, των οικονομικών οφελών που θα προκύψουν από μια
λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού καθώς και των
προοπτικών συνεργασίας. Διοργανώθηκαν επίσης εκδηλώσεις
σε πανεπιστήμια με θέμα τις προοπτικές για επιχειρηματικότητα
μετά τη λύση του Κυπριακού, προβολή της ταινίας “What if”
με τη διεξαγωγή συζήτησης, προβολή ταινίας με θέμα την
κοινή κληρονομιά των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, διεξαγωγή
συναντήσεων μεταξύ γυναικών επιχειρηματιών από τις δύο
κοινότητες καθώς και μεταξύ των βιομηχάνων χαλουμιού,
διεξαγωγή εκδήλωσης με θέμα τις νεοφυείς επιχειρήσεις,
έκδοση ενημερωτικών δελτίων και πολλές άλλες ενέργειες.
Παράλληλα συνεχίστηκε η ενασχόληση και συνεργασία
των δύο Επιμελητηρίων σε σχέση με τον Κανονισμό που
διέπει το εμπόριο διαμέσου της Πράσινης Γραμμής. Επιπλέον
συνεχίστηκε 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. Υπήρξε δε όπως κάθε χρόνο, συνάντηση με
Κοινοτικούς αξιωματούχους σε σχέση με την έκθεση προόδου
για την εφαρμογή του Κανονισμού.
Εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ συμμετείχαν επίσης σε συναντήσεις
με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίοι
επισκέφθηκαν την Κύπρο για να διαπιστώσουν την κατάσταση
και να υποβοηθήσουν την Τ/Κ κοινότητα να εφαρμόσει το
Κοινοτικό κεκτημένο σε ζητήματα όπως τη φορολογία, τα

τελωνεία, τη διαπίστευση και την εποπτεία της αγοράς, την
εμπορική και γεωργική πολιτική.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί η πραγματοποίηση κοινής
συνάντησης των δύο Επιμελητηρίων υπό την αιγίδα των
Ευρωεπιμελητηρίων στις Βρυξέλλες με θέμα την εφαρμογή του
Κοινοτικού κεκτημένου στην Τ/Κ κοινότητα και τη βοήθεια που
θα μπορούσε να παράσχει το ΚΕΒΕ.
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο υπήρξαν επίσης συναντήσεις
αντιπροσωπειών των Συμβουλίων των δύο Επιμελητηρίων καθώς
και κοινή συμμετοχή των Προέδρων και αξιωματούχων των
δύο Επιμελητηρίων σε εκδηλώσεις όπως το Συνέδριο για τις
Επιχειρήσεις και την Ειρήνη στο Ντουπάι, το 12ο Συνέδριο
του Economist στην Κύπρο, την εκδήλωση για την Κύπρο και
την Κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά που διοργάνωσε το Europe Direct, την εκδήλωση υπέρ της λύσης και της επανένωσης που
διοργανώθηκε από διάφορες οργανώσεις στην Κύπρο, τη
συμμετοχή σε ανοιχτή συζήτηση της Δικοινοτικής Πρωτοβουλίας
Ειρήνης Ενωμένη Κύπρος για το Κυπριακό και τις προοπτικές
επίλυσης του και την εκδήλωση/συζήτηση που διοργάνωσε
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην
Κύπρο (στα πλαίσια του συνεδρίου της που έλαβε χώρα στον
τόπο μας) με θέμα τη στήριξη της διαδικασίας συμφιλίωσης
από την κοινωνία των πολιτών, όπου ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ
ανέπτυξε το σχετικό ρόλο των Επιμελητηρίων.
Εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων παραχώρησαν παράλληλα
αριθμό συνεντεύξεων τόσο σε εγχώρια όσο και σε ξένα
μέσα μαζικής ενημέρωσης όπου αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στα
οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από μια βιώσιμη και
λειτουργική λύση του Κυπριακού.
Ακόμα 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. Παράλληλα ξεκίνησαν οι
διαδικασίες για την επανάληψη του διαγωνισμού για τρίτη
συνεχή χρονιά το 2017 σε πιο συστηματική και οργανωμένη
βάση που περιλαμβάνει και πρακτική υποβοήθηση και κατάρτιση
των ενδιαφερομένων. Οι Πρόεδροι των δύο Επιμελητηρίων
συμμετείχαν και προσφώνησαν την εναρκτήρια εκδήλωση όπου
ανακοινώθηκε ο αναβαθμισμένος διαγωνισμός για το 2017.
Αναφέρεται επιπρόσθετα ότι κατά την υπό επισκόπηση
περίοδο εκδόθηκαν δύο κοινές δηλώσεις από το ΚΕΒΕ και το
Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο. Η μια αφορούσε τη
στήριξη του νόμιμου εμπορίου διά μέσου της Πράσινης Γραμμής
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αποκρατικοποιήσεων. Αντίθετα η Βουλή των Αντιπροσώπων
μετά την κατάργηση τον περασμένο Δεκέμβριο των σχετικών
κονδυλίων που αφορούσαν τις ιδιωτικοποιήσεις προχώρησε
αργότερα και στην κατάργηση της ίδιας της Μονάδας
Αποκρατικοποιήσεων.

σαν ένα εργαλείο ενδυνάμωσης της συνεργασίας στο νησί και
η άλλη την ευχή για ευόδωση των προσπαθειών στην Ελβετία
για επίλυση του Κυπριακού.
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνεχίστηκε η συμμετοχή
τόσο του ΚΕΒΕ όσο και του Τουρκοκυπριακού Επιμελητηρίου
στο Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου που αποσκοπεί στη στήριξη
των προσπαθειών για επανένωση της Κύπρου και ομαλή
μετάβαση στο νέο περιβάλλον που θα δημιουργηθεί. Ιδιαίτερη
συμμετοχή και συνεισφορά υπήρξε στις ομάδες εργασίας που
ασχολούνται με τα εργασιακά και οικονομικά θέματα.

Το ΚΕΒΕ εξέφρασε τη μεγάλη απογοήτευση του για τις εξελίξεις
αυτές. Για το Επιμελητήριο 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 ίδρυση τους. Υπάρχουν
δυσμενείς επιπτώσεις όσον αφορά την ανάπτυξη του υγιούς
ανταγωνισμού, ενώ τίθεται υπό αμφισβήτηση και η ίδια η
κερδοφορία τους αφού δρουν σε μονοπωλιακές συνθήκες
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 αλλά και εναντίον των καλώς νοούμενων συμφερόντων
των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

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.
Ελευθεροποιήσεις / Μετοχοποιήσεις / Ιδιωτικοποιήσεις
Πάγια και διαχρονική θέση του ΚΕΒΕ παραμένει 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.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι όσον αφορά τη CYTA, η
Κύπρος παραμένει η μόνη χώρα στην ΕΕ, ίσως και παγκοσμίως
που διαθέτει κρατική εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών ενώ η ΑΗΚ η μόνη κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού
στην οποία δεν εφαρμόζεται λειτουργικός και οικονομικός
διαχωρισμός με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλήρης διαφάνεια
στα πραγματικά κόστη της παραγωγής και προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα
ανάπτυξης του σωστού ανταγωνισμού.

Ως εκ τούτου το ΚΕΒΕ συνέχισε να προωθεί έντονα τη θέση
του προς όλες τις κατευθύνσεις για επίσπευση των διαδικασιών
σε σχέση με τις ιδιωτικοποιήσεις που έχουν αποφασιστεί από
την κυβέρνηση σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας. Η
ανάγκη για επίσπευση των διαδικασιών αυτών τίθεται εξάλλου
επιτακτικά στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που αφορούν την Κύπρο.

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.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ζήσαμε την αποκρατικοποίηση
των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού Λεμεσού. Παρά
τα πολλά και σοβαρά προβλήματα τα οποία επηρέασαν για
μεγάλη χρονική περίοδο την ομαλή λειτουργία του λιμανιού,
φτάσαμε τελικά σε σαφή βελτίωση του τρόπου και της
αποτελεσματικότητας λειτουργίας του λιμανιού. Το ΚΕΒΕ
εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια του για την κατάσταση που
δημιουργήθηκε στις πρώτες εβδομάδες ανάληψης του λιμανιού
από τους νέους διαχειριστές, καταβάλλοντας παράλληλα
σημαντικότατες προσπάθειες για εξομάλυνση της κατάστασης,
κάτι που τελικά επετεύχθη σε μεγάλο βαθμό. Αναλυτικότερη
αναφορά για το θέμα αυτό γίνεται σε άλλο μέρος της παρούσας
Ετήσιας Έκθεσης.

Παρά τις πιο πάνω δυσάρεστες εξελίξεις το ΚΕΒΕ παραμένει
πεπεισμένο πως οι αποκρατικοποιήσεις θα έχουν ευνοϊκές
επιπτώσεις τόσο για την οικονομία όσο και το ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο, γι’ αυτό και θα συνεχίσει να πιέζει προς
όλες τις κατευθύνσεις για αλλαγή πορείας και επαναφορά του
θέματος στο σωστό και επιβαλλόμενο δρόμο.

Πέραν από την πιο πάνω εξέλιξη, δεν υπήρξαν δυστυχώς
οποιεσδήποτε άλλες εξελίξεις στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων/
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Απονομή δικαιοσύνης
Συνεχίστηκαν και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο τα
διαβήματα του ΚΕΒΕ τόσο στην εκτελεστική όσο και τη
νομοθετική εξουσία σε σχέση με τις μεγάλες καθυστερήσεις
που παρατηρούνται στην ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης
με αποτέλεσμα τη δημιουργία σωρείας προβλημάτων για τις
επιχειρήσεις αλλά και τη μη υποβοήθηση των προσπαθειών
για προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Πάγια θέση του ΚΕΒΕ
παραμένει πως αυτό το διαχρονικό πρόβλημα πρέπει να
επιλυθεί αφού η ρύθμισή του θα έχει ευνοϊκότατες επιπτώσεις
τόσο για τη βιωσιμότητα των κυπριακών επιχειρήσεων όσο και
στην προσέλκυση ξένων.
Το ΚΕΒΕ συνέχισε να πιέζει προς όλες τις κατευθύνσεις για
την ανάγκη δημιουργίας εξειδικευμένων 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. Οι σχετικές εισηγήσεις του ΚΕΒΕ αποσκοπούν
στην αποσυμφόρηση τόσο του Ανώτατου Δικαστηρίου όσο και
γενικότερα του δικαστικού συστήματος στην Κύπρο και την πιο
γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης.

Από τη συνάντηση του ΚΕΒΕ με τον Υπουργό Υγείας κ. Παμπορίδη
με θέμα την εισαγωγή του ΓεΣΥ στην Κύπρο

Το ΚΕΒΕ χαιρέτησε επίσης την πρόσληψη αριθμού νέων
δικαστών και την εξαγγελία για πρόσληψη και άλλων για να
στελεχώσουν τα Εμπορικά Δικαστήρια. Όμως συνεχίζει να
τονίζει πως υπάρχουν ανάγκες για επιπρόσθετες προσλήψεις,
για επιμόρφωση των δικαστών, για τεχνολογική αναβάθμιση
των δικαστηρίων αλλά και για βελτίωση του τρόπου λειτουργίας
τους. Το ΚΕΒΕ τονίζει συνεχώς πως οι πιο πάνω μεταρρυθμίσεις
αλλά και η προώθηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης
διαφορών είναι άκρως αναγκαίες αν πραγματικά θέλουμε να
έχουμε αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των
δικαστηρίων για ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.

Όπως το ΚΕΒΕ χαιρέτησε την περασμένη περίοδο την ίδρυση
Διοικητικού Δικαστηρίου, έτσι χαιρέτησε και αυτή την περίοδο
την ανακοίνωση για σύσταση Εμπορικού Δικαστηρίου που θα
έχει την αρμοδιότητα να εκδικάζει υποθέσεις που ορίζονται ως
εμπορικές και η απαίτησή τους θα υπερβαίνει συγκεκριμένη
κλίμακα. Ως εμπορικές υποθέσεις ορίζονται, μεταξύ άλλων, οι
απαιτήσεις από συμβάσεις ή διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων,
αγορά ή πώληση εμπορευμάτων, εκμετάλλευση πετρελαίου ή
φυσικού αερίου, η αγορά ή η ανταλλαγή μετοχών, η πνευματική
ιδιοκτησία, ασφαλιστικές υποθέσεις, κ.α., και αντιστοιχούν σε
11 κατηγορίες υποθέσεων. Το Εμπορικό Δικαστήριο, σύμφωνα
με την ανακοίνωση θα έχει ξεχωριστή δομή και θα λειτουργεί
εκτός των Επαρχιακών Δικαστηρίων. Θα ακολουθεί διαδικασία
‘fast track’ (ταχείας οδού), η οποία θα μπορεί να ολοκληρώνεται
σε πρώτο βαθμό μέχρι τους 18 μήνες και ανάλογος θα είναι ο
χρόνος εκδίκασης των υποθέσεων σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή
ενώπιον Εφετείου.

Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)
Το ΚΕΒΕ είχε ενεργό συμμετοχή στις συζητήσεις τόσο στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας όσο και σε συναντήσεις με
τον Υπουργό Υγείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
όσον αφορά την εισαγωγή του ΓεΣΥ στην Κύπρο.
Κατά την υπό αναφορά περίοδο η Επιτροπή Υγείας της Βουλής
εξέτασε τα νομοσχέδια για την αυτονόμηση των κρατικών
νοσηλευτηρίων και την εφαρμογή του ΓεΣΥ για τα οποία το
ΚΕΒΕ υπέβαλε λεπτομερές σημείωμα με σκοπό η εφαρμογή του
ΓεΣΥ να καταστεί λειτουργική και βιώσιμη.
Παράλληλα το ΚΕΒΕ συμφώνησε στην υπογραφή της
Διακήρυξης Αρχών για τον καθορισμό των συνεισφορών στο
ΓεΣΥ με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι πριν την εφαρμογή
του ΓεΣΥ θα πρέπει να προηγηθεί και ολοκληρωθεί στην
πράξη η διοικητική και οικονομική αυτονόμηση των κρατικών
νοσηλευτηρίων.

Το ΚΕΒΕ θα μελετήσει με προσοχή το νομοσχέδιο που ετοίμασε
το Υπουργείο Δικαιοσύνης για το θέμα και θα υποβάλει
συγκεκριμένες απόψεις ώστε η λειτουργία των Εμπορικών
Δικαστηρίων να μπορέσει να συμβάλει αποτελεσματικά στην
επίλυση του προβλήματος.

Το ΚΕΒΕ συνεχίζει να υποστηρίζει τη θέση ότι ο Οργανισμός
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διαχείρισης, ελέγχου, εποπτείας και ανάπτυξης των δημόσιων
νοσηλευτηρίων για σκοπούς συμμετοχής τους στο ΓεΣΥ.

θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές του ιδιωτικού και όχι του
δημόσιου δικαίου χωρίς να σημαίνει ότι η ιδιοκτησία των
κρατικών νοσηλευτηρίων θα αποξενωθεί από το κράτος.

• Στους επόμενους 3 μήνες που ακολουθούν τη ψήφιση των
νομοσχεδίων θα πρέπει να διοριστεί από το Υπουργικό
Συμβούλιο το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού,
ώστε να αρχίσει άμεσα τις ενέργειες για ολοκλήρωση της
αυτονόμησης των κρατικών νοσηλευτηρίων. Θέση του
ΚΕΒΕ είναι όπως στο Διοικητικό Συμβούλιο διοριστούν
οπωσδήποτε ένα άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις στον
τομέα της διοίκησης νοσοκομείων και ένα άτομο στον τομέα
των επαγγελματιών υγείας με εμπειρία από τον ιδιωτικό τομέα.

Παραμένει επίσης θέση του ΚΕΒΕ ότι η έναρξη εφαρμογής του
ΓεΣΥ με τη μορφή του Μονοασφαλιστικού δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να αποκλείει τη δυνατότητα του να μετεξελιχθεί
σε πολυασφαλιστικό με τη συμμετοχή και των ιδιωτικών
ασφαλιστικών εταιρειών, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
που θα ισχύουν και για τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.
Σύμφωνα με το Νόμο που έχει ψηφιστεί, οι συνεισφορές για το
ΓεΣΥ θα γίνουν σε δύο φάσεις. Από τον Μάρτιο του 2019, τρεις
μήνες πριν την εφαρμογή της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
(Ιούνιος 2019), έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες συνεισφορές:
•

1.70% για τους εργαζόμενους

•

1.85% για τους εργοδότες

•

1.65% για το κράτος

•

2.55% για τους αυτοεργοδοτούμενους

•

1.70% για τους συνταξιούχους και τους εισοδηματίες

• Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού θα πρέπει
οπωσδήποτε να είναι άτομο εκτός της Δημόσιας Υπηρεσίας
με εξειδικευμένη ακαδημαϊκή κατάρτιση και εμπειρία στη
διοίκηση νοσοκομείων δεδομένου ότι ο ρόλος του είναι
καθοριστικότατος στην επιτυχία του όλου εγχειρήματος.
• Θα πρέπει, μέχρι την έναρξη εφαρμογής του ΓεΣΥ, να
τεθούν και να δημοσιοποιηθούν πολύ συγκεκριμένα
χρονοδιαγράμματα επίτευξης καθορισμένων στόχων/
παραδοτέων (π.χ. ένα εξάμηνο) στη βάση Βασικών Δεικτών
Απόδοσης (KPI’s) στον κάθε τομέα δραστηριότητας των
κρατικών νοσηλευτηρίων, ώστε να υπάρχει δέσμευση
συμμόρφωσης αλλά και δυνατότητα ελέγχου υλοποίησης
των στόχων που θα τεθούν. Τα χρονοδιαγράμματα αυτά θα
πρέπει να εγγυούνται ότι οπωσδήποτε μέχρι τον Ιούνιο του
2019, όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια θα είναι σε θέση να
προσφέρουν με βάση το υφιστάμενο τους προσωπικό τις
προβλεπόμενες υπηρεσίες με σημαντική μείωση στις λίστες
αναμονής και την ταλαιπωρία των ασθενών, σε αντίθεση με
ότι συμβαίνει σήμερα, διότι κάτι τέτοιο θα σημαίνει αποτυχία
της όλης μεταρρύθμισης.

Τον Μάρτιο του 2020, τρεις μήνες πριν την πλήρη εφαρμογή του
ΓεΣΥ (εξωνοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή περίθαλψη), οι
συνεισφορές που θα ισχύουν είναι οι εξής:
•

2.65% για τους εργαζόμενους

•

2.90% για τους εργοδότες

•

4.70% για το κράτος

•

4.00% για τους αυτοεργοδοτούμενους

•

2.65% για τους συνταξιούχους και τους εισοδηματίες

• Προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή ψηλού επιπέδου
υπηρεσιών υγείας και συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού,
το ΚΕΒΕ εισηγείται όπως όσα νοσηλευτήρια επιλέξουν να
συνεργαστούν με τον ΟΑΥ (δημόσια και ιδιωτικά) θα πρέπει
να προχωρήσουν στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων σχετικών
με τον τομέα δραστηριότητας τους και να πιστοποιηθούν
από αναγνωρισμένους διαπιστευμένους φορείς που
εξειδικεύονται στον τομέα αυτό. Προς την κατεύθυνση
αυτή το ΚΕΒΕ εισηγείται όπως το κράτος εξαγγείλει Σχέδιο
επιδότησης μέρους του κόστους συμμόρφωσης με τα
πρότυπα αυτά, ως κίνητρο προς όλα τα νοσηλευτήρια.

Θέση του ΚΕΒΕ παραμένει ότι η έκταση και το κόστος του
ΓεΣΥ καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή του, πάνω σε ορθή
βάση ευθύς εξαρχής. Η πραγματική αυτονόμηση των κρατικών
νοσηλευτηρίων παραμένει για το ΚΕΒΕ βασικότατη προϋπόθεση
στο να συναινέσει στην έναρξη καταβολής των εισφορών τον
Μάρτιο του 2019. Για το λόγο αυτό, αμέσως μετά την ψήφιση
του Νόμου για την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων, το
ΚΕΒΕ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας επισημαίνοντας
τα πιο κάτω:
• Θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
σύστασης του νομικού προσώπου – «Οργανισμός Κρατικών
Υπηρεσιών Υγείας» - που θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας,

• Ταυτόχρονα με τα πιο πάνω, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι
το Μάρτιο του 2019, η κοστολόγηση των υπηρεσιών Υγείας
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γεμάτα εμπορευματοκιβώτια.
Επίσης πάλιν μέσα από έντονες προσπάθειες του ΚΕΒΕ έγινε
κατορθωτό να μειωθεί το κόστος διαχείρισης των άδειων
εμπορευματοκιβωτίων σε €40.00 για τα εμπορευματοκιβώτια
των 20 ποδών και σε €55.00 για τα εμπορευματοκιβώτια των
40 ποδών, από τα €80 που ήταν η αρχική χρέωση για όλα τα
εμπορευματοκιβώτια.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι λόγω της έντονης, μεθοδικής,
εμπεριστατωμένης και δυναμικής δραστηριοποίησης και
ενεργειών του ΚΕΒΕ, είχαν προηγηθεί και άλλες μειώσεις σε
σημαντικές λιμενικές χρεώσεις καθώς επίσης και εξασφάλιση
λιμενικών διευκολύνσεων που αφορούν το λιμάνι Λεμεσού.
Σχετικά, παρατίθενται πιο κάτω ορισμένα από τα σημαντικά
επιτεύγματα του ΚΕΒΕ:

Το ΚΕΒΕ ανέλαβε έντονη δράση και με συγκεκριμένη στρατηγική πέτυχε να
μειώσει διάφορες χρεώσεις στο λιμάνι Λεμεσού

• Η χρέωση για τη φορτοεκφόρτωση των γεμάτων
εμπορευματοκιβωτίων σε ότι αφορά τα χαμηλής αξίας
εμπορεύματα (π.χ. μπεντονίτης, ούμπρα, προϊόντα
ανακύκλωσης χαρτιού, χαρτονιού, νάϋλον, πλαστικού, κλπ)
έχει μειωθεί από €277.5 και €185 ανά εμπορευματοκιβώτιο
40 και 20 ποδών αντίστοιχα, σε €180 και €120.

από τον Οργανισμό στη βάση βέλτιστων διεθνών πρακτικών
(συμφωνημένα ιατρικά πρωτόκολλα όπου ισχύουν), ώστε να
είναι σε θέση να γνωρίζουν το πραγματικό κόστος παροχής
αυτών των υπηρεσιών και τις επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται
στον προϋπολογισμό του Οργανισμού.
Το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις
για την αυτονόμηση των Κρατικών νοσηλευτηρίων στα χρονικά
πλαίσια που έχουν τεθεί καθώς για το ΚΕΒΕ είναι βασική
προϋπόθεση στο να συναινέσει στην έναρξη καταβολής των
εισφορών το Μάρτιο του 2019.

• Επιμήκυνση κατά μία ημέρα του δωρεάν χρονικού
διαστήματος σε ότι αφορά τα αποθηκευτικά δικαιώματα.
• Μείωση στις χρεώσεις φύλαξης και αποθήκευσης των
επικίνδυνων φορτίων.

Λιμενική Βιομηχανία

• Δημιουργία ταμείου σε βολικό σημείο εντός του λιμενικού
χώρου για εξυπηρέτηση των χρηστών του λιμανιού της
Λεμεσού.

Το ΚΕΒΕ αντιλαμβανόμενο τις αρνητικές συνέπειες στη
διάβρωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων από
τις ψηλές λιμενικές χρεώσεις, ανέλαβε έντονη δράση και με
συγκεκριμένη στρατηγική πέτυχε να μειώσει διάφορες χρεώσεις
στο λιμάνι Λεμεσού.

Το Επιμελητήριο, με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, απέδειξε
έμπρακτα για μια ακόμα φορά ότι στέκεται δίπλα στον
εμποροβιομηχανικό κόσμο με στόχο την ταχεία και
αποτελεσματική επίλυση των εκάστοτε παρουσιαζόμενων
προβλημάτων του.

Ως αποτέλεσμα της δυναμικής παρέμβασης του ΚΕΒΕ, τη θετική
ανταπόκριση της Eurogate και τη συνεργασία και στήριξη του
Υπουργείου Μεταφορών, αποφασίστηκε όπως δεν υπάρξει
οποιαδήποτε χρέωση προς τον εμποροβιομηχανικό κόσμο
για την φύλαξη των γεμάτων εμπορευματοκιβωτίων (ΙSPS) στο
λιμάνι Λεμεσού για την περίοδο 29 Ιανουαρίου 2017 (ανάληψη
εργασιών από την Eurogate) μέχρι και 13 Ιουλίου 2017.

Οι προσπάθειες του ΚΕΒΕ συνεχίζονται με τον ίδιο εντατικό και
έντονο ρυθμό για μείωση επιπρόσθετων λιμενικών χρεώσεων
και εξασφάλιση περαιτέρω λιμενικών διευκολύνσεων για τον
εμποροβιομηχανικό κόσμο.
Εξάλλου, το ΚΕΒΕ παρακολουθεί επί συνεχούς βάσης την
πρόοδο των εργασιών στα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας
και στη βάση των μέχρι τώρα δεδομένων, έχει ετοιμάσει
εμπεριστατωμένο και ολοκληρωμένο υπόμνημα στο οποίο
καταγράφονται με σαφήνεια και αναλυτικό τρόπο τα μέχρι
σήμερα εκκρεμούντα προβλήματα λειτουργικότητας και ύψους

Με βάση τη νέα ρύθμιση, η υπό αναφορά λιμενική
χρέωση εφαρμόστηκε με αναδρομική ισχύ από τις 14
Ιουλίου 2017 με ύψος χρέωσης €4 και €6 για τα γεμάτα
εμπορευματοκιβώτια 20 και 40 ποδών αντίστοιχα, συγκριτικά
με την προηγούμενη ισχύουσα χρέωση των €9 για όλα τα
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χρεώσεων στα εν λόγω λιμάνια.
Το υπό αναφορά υπόμνημα του ΚΕΒΕ αφορά τους τρεις
διαχειριστές του λιμανιού Λεμεσού, την Αρχή Λιμένων Κύπρου
καθώς επίσης και το Υπουργείο Μεταφορών.
Το έγγραφο του Επιμελητηρίου έχει κατατεθεί στους
προαναφερθέντες φορείς και το Υπουργείο, με σκοπό όταν
το μελετήσουν να ακολουθήσουν συσκέψεις μεταξύ όλων των
εμπλεκομένων και του ΚΕΒΕ για την καλύτερη δυνατή επίλυση
των προβλημάτων αυτών.
Κυπριακή Ναυτιλία
Το 2016, το Κυπριακό Νηολόγιο κατείχε το 11ο 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 ΑΕΠ

ενόψει της αναμενόμενης ανάπτυξης του κλάδου παραγωγής
υδρογονανθράκων. Πέραν τούτου, η επίλυση του Κυπριακού
Προβλήματος θα έχει έκδηλα θετική και άμεσα καταλυτική
επίδραση στην άρση του Τουρκικού Εμπάργκο στα Κυπριακά
πλοία.

Η συνεισφορά της Ναυτιλίας στην Οικονομία της Κύπρου
υπολογίζεται στο 7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
και ως εκ τούτου αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς
Οικονομικούς Πυλώνες για την Κυπριακή Οικονομία.

Μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης
Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη
συμπλεγματοποίηση των Δήμων αποτελεί σταθερή και πάγια
θέση του ΚΕΒΕ λόγω του ότι μια τέτοια αλλαγή, η οποία
θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε σωστά πλαίσια, θα έχει σαν
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων για τους Δήμους και τις
Κοινοτικές Αρχές και ταυτόχρονα θα συμβάλει στη βελτίωση
των προσφερόμενων υπηρεσιών και στην καλύτερη εξυπηρέτηση
των δημοτών.

Η ναυτιλιακή επιχειρησιακή και φορολογική υποδομή στην
Κύπρο και η Κυπριακή σημαία, παραμένουν πολύ ανταγωνιστικές
και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός 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.

Το ΚΕΒΕ κρίνει απόλυτα αναγκαία την άμεση προώθηση του
θέματος για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία, η
αποδοτικότητα και η βιωσιμότητα των Δήμων και των Κοινοτήτων
που όπως είναι γνωστό οι πλείστοι αντιμετωπίζουν σοβαρά
οικονομικά προβλήματα.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι, αυτή η αξιόλογη και ουσιαστική
συνεισφορά ξένων και τοπικών άμεσων επενδύσεων στην
Οικονομία της Κύπρου από τη Ναυτιλία θα ενισχυθεί ακόμη
περισσότερο, με τη δημιουργία του ‘Υφυπουργείου Ναυτιλίας’
τον Μάρτιο του 2018 για το οποίο, το σχετικό Νομοσχέδιο έχει
εγκριθεί πρόσφατα ομόφωνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Η ομόθυμη πολιτειακή αυτή στήριξη, αναμένεται να
λειτουργήσει επίσης ως πειστικός μοχλός έλξης επιπρόσθετων
ποιοτικών πλοιοκτητών και ναυτιλιακών εταιρειών στην Κύπρο,
με αλυσιδωτή θετική επίδραση στην περαιτέρω μείωση της
ανεργίας και στην ενίσχυση άλλων οικονομικών κλάδων που
παρέχουν υπηρεσίες προς τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία.

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

Επιπρόσθετα, παράλληλα με την πιο πάνω θετική εξέλιξη,
επιβάλλεται να επενδύσουμε στη Ναυτική Εκπαίδευση και
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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.

Το υψηλό κόστος ενέργειας και η υιοθέτηση καλών ενεργειακών πρακτικών
απασχόλησαν το ΚΕΒΕ το χρόνο που πέρασε

προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του. Εκτός των
διαφόρων νομοθετημάτων και Κανονισμών, εκπρόσωποι του
Επιμελητηρίου και των Επαγγελματικών Συνδέσμων κατέθεσαν
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, τη βελτίωση και αναβάθμιση
της προσφοράς εμπορικών υπηρεσιών στο λιμάνι Λεμεσού,
τα ωράρια των καταστημάτων και για πολλά άλλα θέματα
τομεακού και οριζόντιου χαρακτήρα.

Συνεργασία με 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.

Δεδομένου του πολύ καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζει
η Βουλή των Αντιπροσώπων στην τελική διαμόρφωση των
διαφόρων νομοθεσιών και το πώς αυτές επηρεάζουν την
επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση την πορεία
της οικονομίας, το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει να επενδύει στη 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.

Το ΚΕΒΕ έχει τακτική συμμετοχή 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 συμμετοχή 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.

Θέματα ενέργειας
Mετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ προς τον Πρόεδρο της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού, πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρία στη
Βουλή των Αντιπροσώπων με τα μέλη της υπό αναφορά
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της οποίας,

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, το ΚΕΒΕ κατάθεσε σωρεία
απόψεων και εισηγήσεων για τροποποιήσεις σε προτεινόμενα
νομοθετήματα που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν τον
επιχειρηματικό κόσμο και ενημέρωσε τη Βουλή για συγκεκριμένα
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μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν θέματα/προβλήματα που αφορούν
τον τομέα της Ενέργειας.

Προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων
μεταξύ Κύπρου και άλλων χωρών

Η Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας του ΚΕΒΕ κατάθεσε στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή το πιο κάτω υπόμνημα:

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.

1. Υψηλό κόστος αγοράς ενέργειας και συγκεκριμένα
ηλεκτρισμού
Σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα δεν
ακολουθούνται πρακτικές στήριξης μεγάλων ενεργοβόρων
καταναλωτών/βιομηχανιών που επηρεάζονται σημαντικά από
το κόστος αγοράς ενέργειας και ειδικότερα, βιομηχανιών
εξαγωγικού προσανατολισμού που ανταγωνίζονται στο διεθνές
εμπόριο με χώρες όπως π.χ. την Τουρκία. Ως αποτέλεσμα,
η βιομηχανία της Κύπρου ευρίσκεται ανάμεσα στις χώρες
που πληρώνουν το ακριβότερο βιομηχανικό ρεύμα στην
Ευρώπη. Επισημάνθηκε επίσης το γεγονός ότι με βάσει τις
νέες διατιμήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να επέλθει
πρόσθετη αύξηση του κόστους ενέργειας της τάξης του 8%.

Η επιδίωξη του ΚΕΒΕ είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών
για επενδύσεις.

Οι Βιομηχανίες επιβαρύνονται επιπρόσθετα με τέλη για
ΑΠΕ, τέλος για χρήση δικτύου και άλλα τέλη. Επιπλέον, σε
περίπτωση που είναι αυτοπαραγωγοί, πληρώνουν και τέλος
αυτοπαραγωγής.

Διαιτησία - Διαμεσολάβηση
Όπως είναι γνωστό, το ΚΕΒΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών αφού
αυτές μπορούν να αμβλύνουν το πρόβλημα των μεγάλων
καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην απονομή της
δικαιοσύνης. Για το σκοπό αυτό λειτουργούν στο Επιμελητήριο
Υπηρεσία Διαμεσολάβησης και Υπηρεσία Διαιτησίας που
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. Η προώθηση των υπηρεσιών αυτών
συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο.

Στη βάση των πιο πάνω επισημάνσεων το ΚΕΒΕ υπέβαλε αίτημα
όπως ακολουθηθούν οι πρακτικές στήριξης που εφαρμόζονται
στην Ε.Ε. για μείωση του ενεργειακού κόστους που επωμίζονται
ιδίως οι ενεργοβόρες και εξαγωγικού χαρακτήρα βιομηχανίες.
2. Υιοθέτηση καλών ενεργειακών πρακτικών
Σύμφωνα με τις πολιτικές που προωθεί η Ε.Ε. θα πρέπει να
στηριχθούν και να προωθηθούν:
(α) η αξιοποίηση των ΑΠΕ (όπως τα φωτοβολταϊκά συστήματα)
ιδίως για ανάγκες αυτοπαραγωγής (ιδιοπαραγωγή
ηλεκτρισμού για ιδιοκατανάλωση).

Η εμπλοκή του ΚΕΒΕ στη διαιτησία χρονολογείται εδώ και
πολλά χρόνια και επικεντρώνεται στην εξεύρεση κατάλληλου
διαιτητή σε σχετικές υποθέσεις ενώ η εμπλοκή του στη
διαμεσολάβηση είναι πιο θεσμοθετημένη με βάση το Νόμο
για Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις. Βάση
του Νόμου που αφορά τόσο τοπικές όσο και διασυνοριακές
διαφορές, μια από τις προϋποθέσεις για εγγραφή στο επίσημο
Μητρώο Διαμεσολαβητών που τηρείται στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης, 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 δύο συνολικά

(β) ανάπτυξη συστημάτων ‘’Ανάκτησης Θερμικής Ενέργειας
(Waste Heat Recovery – WHR)’’ από καυσαέρια για
μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε ηλεκτρισμό.
(γ) προώθηση ‘’Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας’’
(δ) χρήση ΑΠΕ – Θερμικής, με αντικατάσταση συμβατικών
καυσίμων (κάρβουνο) με εναλλακτικά καύσιμα.
Ζητήθηκε τέλος όπως υπάρξει απλούστευση των διαδικασιών
αδειοδότησης των βιομηχανιών,
για ενθάρρυνση της
υιοθέτησης καλών ενεργειακών πρακτικών.
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προγράμματα μέσω των οποίων έχουν καταρτισθεί 40
περίπου άτομα. Τα προγράμματα κατάρτισης διαμεσολαβητών
του ΚΕΒΕ τυγχάνουν της έγκρισης της Εθνικής Υπηρεσίας
Διαμεσολάβησης της Νορβηγίας.

εισαγωγή/κυκλοφορία του τραπεζογραμματίου των 50 ευρώ
της δεύτερης σειράς διεξάγοντας παράλληλα σχετική έρευνα
ανάμεσα στις Κυπριακές επιχειρήσεις, στην ενημέρωση για
την εκπαίδευση ταμιών για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του
νέου τραπεζογραμματίου ονομαστικής αξίας 50 ευρώ καθώς
και σε ενημέρωση των μελών του σχετικά με την ποιότητα των
τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία.

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.

Ακάλυπτες / Μεταχρονολογημένες επιταγές
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών
(ΚΑΠ) της Κεντρικής Τράπεζας, ενώ ο αριθμός των ακάλυπτων
επιταγών μειώθηκε στις 1131 το 2016 από 1542 το 2015
σημειώθηκε εντούτοις αύξηση όσον αφορά την αξία των
ακάλυπτων επιταγών φθάνοντας τα €2,130,314 το 2016
σε σχέση με €1,974,182 το 2015. Αν και η κατάσταση έχει
βελτιωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, γεγονός παραμένει πως
η πρακτική της έκδοσης ακάλυπτων ή/και μεταχρονολογημένων
επιταγών αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τις επιχειρήσεις
επηρεάζοντας σημαντικά τη ρευστότητα τους αλλά και πολλές
φορές ακόμα και την ίδια την επιβίωση τους.

Τέλος αναφέρεται ότι το ΚΕΒΕ υπέβαλε λεπτομερείς απόψεις σε
σχέση με Νομοσχέδιο που κατατέθηκε και τροποποιεί το Νόμο
που αφορά τον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών
Χρηματοοικονομικής Φύσεως με μόνο στόχο τη βελτίωση και
ενδυνάμωση του ρόλου του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
ενώ επίσης αξιωματούχοι του Επιμελητηρίου συναντήθηκαν με
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επισκέφθηκαν το
Ανώτατο Δικαστήριο με σκοπό την ανασκόπηση του θεσμού
της διαμεσολάβησης στην Κύπρο μετά τη ψήφιση του σχετικού
Νόμου και την έξοδο της χώρας μας από το μνημόνιο. Οι
εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ ανέπτυξαν τις γνωστές τους θέσεις υπέρ
της διαμεσολάβησης και εφοδίασαν τους εκπροσώπους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το εγχειρίδιο που αναπτύχθηκε στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου “Mediation meets Judges” στο
οποίο συμμετείχε και το ΚΕΒΕ. Το εγχειρίδιο αποσκοπεί στην
υποβοήθηση των δικαστών να αποφασίσουν κατά πόσο μια
υπόθεση προσφέρεται για διαμεσολάβηση.

Το ΚΕΒΕ συνέχισε να επισημαίνει προς όλες τις κατευθύνσεις
το σοβαρό αυτό πρόβλημα και να καλεί τις επιχειρήσεις
όπως αποφεύγουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικές σε σχέση με τις ευκολίες πληρωμής που παρέχουν.
Ταυτόχρονα υποστηρίζει σθεναρά όλες τις ενέργειες και μέτρα
που αποσκοπούν στον περιορισμό του απαράδεκτου αυτού
φαινομένου.

Εθνική Επιτροπή Πληρωμών

Θέση του ΚΕΒΕ είναι 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 προς τα 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.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ συνέχισε τη
συμμετοχή του στην Εθνική Επιτροπή Πληρωμών που διαδέχθηκε
τη Συντονιστική Επιτροπή SEPA αφού ολοκληρώθηκε η
μετάπτωση στον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ (SEPA) η
οποία λειτουργεί κάτω από την αιγίδα της Κεντρικής Τράπεζας.
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, έχοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου,
όπως είναι οι εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα και στον τομέα
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αλλά και οι τεχνολογικές
εξελίξεις στις υπηρεσίες πληρωμών.

Αναφέρεται τέλος ότι το ΚΕΒΕ εξακολούθησε 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).
KEBE Business Leader Awards

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε επίσης στις διαφωτιστικές εκστρατείες της
Κεντρικής Τράπεζας, ενημερώνοντας τα μέλη του σχετικά με την

Η απονομή των βραβείων ΚΕΒΕ Business Leader Awards

26

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Στιγμιότυπα από τις βραβεύσεις των KEBE Business Leader Awards
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έχει καταστεί πλέον ένας ετήσιος θεσμός επιβράβευσης της
επιχειρηματικής ηγεσίας και αριστείας με την αναγνώριση
επιχειρηματικών ηγετών στον τομέα που δραστηριοποιούνται.
Η διοργάνωση της εκδήλωσης έγινε σε συνεργασία με την IMH,
με κύριους χορηγούς την EY, CARREFOUR, LAIKO COSMOS,
EUROPEAN UNIVERSITY.
Κατά το 2016 έγιναν οι πιο κάτω βραβεύσεις:
• Τιμητικό Βραβείο ΕΥ για το Έργο και τη Συνολική
Προσφορά στην Επιχειρηματικότητα
Τάκης Λευκαρίτης, Όμιλος Αδελφών Λευκαρίτη
• Business Leader στην Κατηγορία Τουρισμός, Αναψυχή
και Εστίαση
Βασίλης Νικολαϊδης / Δημήτρης Νικολαϊδης, Atlantica
Hotels

Από την επιτυχημένη εκδήλωση της ΚΟΓΕΕ με θέμα
“Οταν οι γυναίκες βγαίνουν μπροστά”

Επιπρόσθετα, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ
συνεργάστηκε με την ΚΟΓΕΕ για τη διεξαγωγή Παγκύπριας
έρευνας αναφορικά με τη θέση, το βαθμό συμμετοχής, τις
ευκαιρίες ανέλιξης, την ισομισθία των γυναικών και τις συναφείς
καλές πρακτικές στις κυπριακές επιχειρήσεις η οποία κατέδειξε
πως παρά την κάποια βελτίωση που υπήρξε τα τελευταία χρόνια
απέχουμε ακόμα πολύ από την επιθυμητή κατάσταση και
υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν. Τα αποτελέσματα
της έρευνας κοινοποιήθηκαν τόσο στην εκτελεστική όσο και τη
νομοθετική εξουσία με το αίτημα όπως ληφθούν τα αναγκαία
μέτρα για ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης.

• Βusiness Leader στην Κατηγορία Βιομηχανία
Χαράλαμπος Παττίχης, Remedica
• Business Leader στην Κατηγορία Εμπόριο
Φώτος Φωτιάδης, Photos Photiades Group
• Business Leader στην Κατηγορία Υπηρεσίες
Κυριάκος Κόκκινος, ΙΒΜ
• Business Leader στην Κατηγορία
Υπηρεσίες (Professional Services)
Έρικ Μοντάνιος, Montanios LLC

Επαγγελματικές

Επίσης με την ευκαιρία της Ημέρας Ίσης Αμοιβής ( Ίση Αμοιβή
για Εργασία ίσης Αξίας μεταξύ Ανδρών και Γυναικών), το ΚΕΒΕ
εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τα μέλη του να εφαρμόσουν
στην πράξη την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας και να
συμβάλουν με τον τρόπο αυτό στην εξάλειψη της μισθολογικής
διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών.

• Business Leader στην Κατηγορία Ναυτιλία
Άδωνης Παπαδόπουλος, Interorient Navigation
Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Αναφέρεται παράλληλα ότι η ΚΟΓΕΕ σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ
διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση με θέμα «Όταν
οι γυναίκες βγαίνουν μπροστά» όπου τέσσερεις επιτυχημένες
γυναίκες κατέθεσαν τις προσωπικές διαδρομές τους ενώ με
εξαιρετική επιτυχία διοργανώθηκε επίσης το επίσημο δείπνο για
τα 20χρονα της ΚΟΓΕΕ.

Πάγια πεποίθηση του ΚΕΒΕ είναι πως η γυναικεία
επιχειρηματικότητα συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη,
την καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ως εκ τούτου το ΚΕΒΕ σε στενή συνεργασία με την Κυπριακή
Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ)
που λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του στηρίζει και προωθεί
διαχρονικά τη γυναικεία επιχειρηματικότητα με διάφορους
τρόπους (όπως εξάλλου πράττει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση).
Η προώθηση αυτή συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς προς
όλες τις κατευθύνσεις και κατά την περίοδο που πέρασε.

Στην περίοδο που πέρασε ανακοινώθηκε η λειτουργία
της διαδικτυακής πύλης WE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη
δημιουργία της οποίας είχαν συνεισφέρει τόσο η ΚΟΓΕΕ όσο
και το ΚΕΒΕ. Η πύλη παρέχει σημαντικές πληροφορίες που
αφορούν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα καθώς και χρήσιμα
στοιχεία διάφορων οργανισμών στήριξης σε διάφορες χώρες.
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Αναφέρεται τέλος ότι πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του
δικοινοτικού έργου «Leading by Example” που εφαρμόζει
το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό
Επιμελητήριο, συνάντηση αξιωματούχων της ΚΟΓΕΕ με
Τουρκοκύπριες επιχειρηματίες όπου εξετάστηκαν τρόποι
αλληλοενημέρωσης και συνεργασίας.
Έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που αποδίδει το ΚΕΒΕ
στα θέματα της γυναικείας επιχειρηματικότητας αλλά και
της συμμετοχής των γυναικών επιχειρηματιών στα κέντρα
λήψης αποφάσεων αποτελεί το γεγονός ότι αξιωματούχοι της
ΚΟΓΕΕ αλλά και της κάθε τοπικής ΟΓΕΕ συμμετέχουν στα
Διοικητικά Συμβούλια του ΚΕΒΕ και των Τοπικών Επιμελητηρίων
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διαμόρφωση των θέσεων
και της πολιτικής των Επιμελητηρίων.
Προβολή της κυπριακής οικονομίας σε Διεθνή ΜΜΕ
Μια από τις βασικές δράσεις του ΚΕΒΕ είναι 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.
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 στο 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.
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.

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε στην εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων με θέμα
«Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση: Προοπτικές και κίνδυνοι»

Οργανισμών Τυποποίησης για την ετοιμασία Ευρωπαϊκών
Προτύπων για διάφορα αγαθά και υπηρεσίες.
Συμμετοχή του ΚΕΒΕ σε συνέδριο της Βουλής των
Αντιπροσώπων με θέμα «Τέταρτη Βιομηχανική
Επανάσταση: Προοπτικές και κίνδυνοι»
Η Βουλή των Αντιπροσώπων διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία
στις 22 Ιουνίου 2017 συνέδριο με θέμα: «Τέταρτη Βιομηχανική
Επανάσταση: Προοπτικές και κίνδυνοι» το οποίο κάλυπτε τις
ακόλουθες τέσσερις θεματικές ενότητες.
1. Ραγδαίες εξελίξεις στην παραγωγή αγαθών και στην παροχή
υπηρεσιών
2. Δραστικές αλλαγές στην αγορά εργασίας
3. Νέες προοπτικές στον τομέα της υγείας
4. Ο άνθρωπος στο κέντρο
Το ΚΕΒΕ συμμετείχε στην εκδήλωση με το Διευθυντή Τμήματος
Εργασιακών Σχέσεων ως εισηγητή του θέματος «Συνθήκες
Εργασίας στο νέο αναβαθμισμένο τεχνολογικό περιβάλλον»
στην ενότητα Δραστικές Αλλαγές στην αγορά εργασίας.
Το ΚΕΒΕ χαιρέτησε την πρωτοβουλία αυτή και τόνισε τη σημασία
να πραγματοποιούνται παρόμοια συνεδρία και στο μέλλον.

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
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Μελέτη για Νέα Βιομηχανική Πολιτική

θα διεγείρουν μια τέτοια πρωτοβουλία με τη μόχλευση ιδιωτικών
πρωτοβουλιών ή κεφαλαίων.

To ΚΕΒΕ παρέδωσε στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού την πρόταση του (μελέτη) για μια
Νέα Βιομηχανική Πολιτική.

Στη μελέτη υπογραμμίζεται η σημαντικότητα της
ανταγωνιστικότητας της Βιομηχανίας καθώς και των
βιομηχανικών τομέων που συνεχίζουν να προσφέρουν
απρόσκοπτα στην κυπριακή οικονομία, συνεισφέροντας στην
ανάπτυξη και σε νέες θέσεις εργασίας. Μέσα από τη μελέτη
καλείται το κράτος να λάβει εκείνα τα απαραίτητα και αποδοτικά
μέτρα, στα πλαίσια μιας Βιομηχανικής Στρατηγικής 20152020, με τρόπο που να ενθαρρύνει την παραγωγή έρευνας,
ανάπτυξης και καινοτομίας, και τις επενδύσεις. Ζητείται επίσης
από το Κράτος να προβεί σε μεταρρυθμίσεις σε όλους τους
τομείς της διοίκησης έτσι ώστε να θεμελιωθεί ένα αξιόπιστο,
σταθερό, φιλικό και ευέλικτο ρυθμιστικό και κανονιστικό
επιχειρηματικό πλαίσιο.

Η μελέτη αποσκοπεί στην αναγέννηση των υφιστάμενων
βιομηχανικών κλάδων αλλά και στην ανάπτυξη καινούργιων
κλάδων και τεχνολογιών μέσα από την προώθηση της έρευνας,
της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.
Η ανάγκη επανασχεδιασμού της βιομηχανικής πολιτικής της
Κύπρου επιδιώκει τη διαφοροποίηση και ανασύνθεση του
οικονομικού μοντέλου της Κύπρου, με στροφή στην παραγωγή
προϊόντων ψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω της συνεχούς
βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων του στελεχιακού
δυναμικού και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Η
μελέτη αγγίζει μεταξύ άλλων θέματα όπως τη βελτίωση των
υποδομών και του υποστηρικτικού πλαισίου, την ενίσχυση
της εξωστρέφειας των ΜμΕ, τη σωστή αναδιάρθρωση των
επιχειρήσεων, τα θέματα της ενέργειας, το φορολογικό πλαίσιο,
την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και μια σειρά άλλων μέτρων
και ενεργειών που χρειάζεται να αναληφθούν ώστε να ενισχυθεί
η συνεισφορά του τομέα στο ΑΕΠ της χώρας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που επαναφέρουν τη βιομηχανία
στο επίκεντρο του νέου μοντέλου ανάπτυξης της ΕΕ όπως
σκιαγραφήθηκε στη στρατηγική Ευρώπη 2020 η μελέτη αποκτά
ιδιαίτερη σημασία διότι και η χώρα μας θα πρέπει να ενισχύσει
περισσότερο το ρόλο και τη συνεισφορά της μεταποιητικής
βιομηχανίας στη δομή του ΑΕΠ της χώρας.

Συγκεκριμένα η μελέτη προσβλέπει στη βιομηχανική ανάπτυξη
μέσα από την προσαρμογή των ικανοτήτων και δεξιοτήτων
των εργαζομένων, την αναβάθμιση των
τεχνολογικών
δυνατοτήτων των επιχειρήσεων, την ευκολότερη πρόσβαση
στη χρηματοδότηση, τη βελτίωση των υποδομών και του
υποστηρικτικού πλαισίου ώστε να ενισχυθεί η ευελιξία και η
ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Μεταποιητικής Βιομηχανίας.

Μόνιμη Επιτροπή Βιομηχανίας
Στη Μόνιμη Επιτροπή Βιομηχανίας συμμετέχουν με
εκπροσώπους όλα τα Τοπικά Επιμελητήρια. Την προεδρία της
Επιτροπής κατέχει ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ.
Σκοπός της Επιτροπής είναι ο καθορισμός της βιομηχανικής
πολιτικής που ακολουθεί το Επιμελητήριο και η κωδικοποίηση
και μελέτη όλων των θεμάτων που επηρεάζουν είτε άμεσα είτε
έμμεσα τη βιομηχανία.

Επιπρόσθετα γίνεται εισήγηση για συγκεκριμενοποίηση
των μέτρων για το κάθε είδος βιομηχανίας ανάλογα με το
επίπεδο και την εμπλοκή τους στις αγορές του εξωτερικού.
H μελέτη εισηγείται την κατηγοριοποίηση των βιομηχανιών σε
επιχειρήσεις που δεν έχουν καθόλου εξαγωγική δραστηριότητα,
επιχειρήσεις που έχουν μερική εξαγωγική δραστηριότητα και
επιχειρήσεις που είναι αρκετά δραστηριοποιημένες εξαγωγικά.
Για την κάθε κατηγορία θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικά
μέτρα και πιο στοχευμένη στρατηγική.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο την Επιτροπή απασχόλησαν
η διεύρυνση των επιτρεπόμενων χρήσεων στις βιομηχανικές
περιοχές, η μελέτη για τη βιομηχανική αναγέννηση, η Πολιτική
για τη διαχείριση των συμβάσεων μίσθωσης οικοπέδων στις
βιομηχανικές περιοχές, τα προβλήματα υπομισθώσεων των
βιομηχανικών τεμαχίων και άλλα σχετικά με τη βιομηχανία
θέματα.

Επισημαίνεται επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεκτίμηση της
Βιομηχανικής Πολιτικής σε όλες τις αποφάσεις του Κράτους,
το οποίο πρέπει να σταθεί θεματοφύλακας της προσπάθειας
αυτής, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πολιτική και οικονομική
δέσμευση. Επίσης, σημειώνεται ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία,
αποτελεί τη μοναδική διέξοδο από την κρίση, και ότι η ανάπτυξη
μπορεί να επέλθει μέσα από ελκυστικά και βιώσιμα κίνητρα που

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η συνέχιση της στενής
συνεργασίας με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με αποτέλεσμα τη
λεπτομερή εξέταση θεμάτων και προβλημάτων που επηρεάζουν
την ομαλή λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων και την επίλυση
τους μετά από παρεμβάσεις της Βουλής. Ως αποτέλεσμα της
συνεργασίας αυτής αντιπροσωπεία της Επιτροπής Βιομηχανίας
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καθυστερημένες υποχρεώσεις της επιχείρησης όπως επίσης να
προβαίνει στην πώληση του εμπράγματου δικαιώματος εντός
τριών ετών, από τη στιγμή που το αποκτά.

του ΚΕΒΕ είχε συχνές συναντήσεις με την Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Εμπορίου κατά τις οποίες συζητήθηκαν τα κυριότερα
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της βιομηχανίας.
Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν διάφορα
εμπεριστατωμένα σημειώματα προς την Επιτροπή.

Επιπρόσθετα θα δίνεται η δυνατότητα πρόωρης ανανέωσης των
συμβάσεων μίσθωσης πέραν των τελευταίων επτά ετών, εκεί
όπου είναι αποδεδειγμένα αναγκαία η ανανέωση τους λόγω
πρόσθετων επενδύσεων.

Διεύρυνση των επιτρεπόμενων χρήσεων στις Βιομηχανικές
Περιοχές

Ταυτόχρονα έχουν γίνει διαφοροποιήσεις που αφορούν τις
νέες συμβάσεις μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα:

Μετά από αρκετές προσπάθειες και συντονισμένες ενέργειες
του ΚΕΒΕ έχει επιτευχθεί η διεύρυνση των χρήσεων στις
Βιομηχανικές Περιοχές έτσι ώστε να περιλαμβάνονται στις
επιτρεπόμενες χρήσεις η Αποθήκευση, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
και οι δραστηριότητες Καινοτομίας. Για το θέμα αυτό το ΚΕΒΕ
εργάστηκε μεθοδικά και σε συνεννόηση με το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Το ΚΕΒΕ
πιστεύει ότι η εξέλιξη αυτή θα έχει ευεργετική επίδραση στην
καλύτερη αξιοποίηση των υποστατικών στις βιομηχανικές
περιοχές αφού πλέον θα υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης τους
και για τους πιο πάνω σκοπούς. Επιπρόσθετα εκσυγχρονίζεται
ο Κανονισμός με δραστηριότητες που συνάδουν με τις
κατευθυντήριες γραμμές ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όπως είναι η προώθηση των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού
εμπορίου και οι δράσεις καινοτομίας.

• το πρώτο μίσθωμα θα καταβάλλεται εντός 9 μηνών από την
ημερομηνία καθορισμού του βιομηχανικού οικοπέδου
• εάν σε τρία χρόνια από την υπογραφή της μίσθωσης, ο
μισθωτής δεν αρχίσει την ανέγερση του εργοστασιακού
κτιρίου, τότε αυτή θα παύει να ισχύει αυτοδίκαια.
• μέσα στα πρώτα επτά και τα τελευταία πέντε χρόνια θα
απαγορεύεται οποιαδήποτε εκχώρηση, εκμίσθωση ή
υπεκμίσθωση του βιομηχανικού οικοπέδου.
• θα παρέχεται η εξουσία στον υπουργό για ανανέωση ή όχι της
σύμβασης ανάλογα με το εάν ο μισθωτής συμμορφώνεται ή
όχι με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι το ΚΕΒΕ εξακολουθεί να διαφωνεί με την
ανάπτυξη οποιασδήποτε μορφής δραστηριοτήτων λιανικού
εμπορίου εντός των Βιομηχανικών Περιοχών.

Πέραν των πιο πάνω εξακολουθούν να συζητούνται τα αιτήματα
του ΚΕΒΕ για επέκταση της χρονικής περιόδου των μισθώσεων
για ακόμα τρεις περιόδους των 33 ετών. Για το θέμα αυτό
αναμένεται γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα. Επίσης
αναμένεται η απάντηση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας & Τουρισμού σε επιστολή του ΚΕΒΕ με την οποία
προτείνεται μηχανισμός καθορισμού του επιτοκίου που θα
παραχωρείται ως έκπτωση σε περίπτωση προπληρωμής του
ενοικίου από τον μισθωτή.

Πολιτική για τη διαχείριση των Συμβάσεων Μίσθωσης
Οικοπέδων στις κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές
Κατόπιν διαβούλευσης με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει συμφωνηθεί η πολιτική για
τη διαχείριση των συμβάσεων μίσθωσης οικοπέδων στις
βιομηχανικές περιοχές.

Διαδικασία απόκτησης αδειοδότησης για υπομίσθωση
τεμαχίου σε Βιομηχανική Περιοχή

Τo ΚΕΒΕ έχει διασφαλίσει ότι θα συνεχίσει:
• να επιτρέπεται η εγγραφή της σύμβασης μίσθωσης στο τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Για υπομίσθωση υποστατικού σε βιομηχανική περιοχή απαιτείται
η έγκριση του ενοικιαστή καθώς και της επιχειρηματικής
δραστηριότητας του, από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού. Η διαδικασία για εξασφάλιση
της έγκρισης για υπομίσθωση προβλέπει ως απαραίτητη
προϋπόθεση την εξασφάλιση άδειας αλλαγής χρήσης του
υποστατικού γεγονός που μετατρέπει την όλη διαδικασία
σε χρονοβόρα και με μεγάλο κόστος για τον ιδιοκτήτη του
υποστατικού.

• να επιτρέπεται η υπεκμίσθωση του μισθίου εξαιρουμένων
των τριών πρώτων χρόνων και των τελευταίων επτά χρόνων
διάρκειας της μίσθωσης.
• η δυνατότητα υποθήκευσης της σύμβασης στα τραπεζικά
ιδρύματα για σκοπούς δανεισμού.
Για σκοπούς αναδιάρθρωσης δανείων, υποθηκευμένες
συμβάσεις που βρίσκονται πέραν των επτά χρόνων ισχύος
τους θα μπορούν να μεταβιβαστούν στα τραπεζικά ιδρύματα με
την υποχρέωση όπως το τραπεζικό ίδρυμα καταβάλει όλες τις

Η άδεια αλλαγής χρήσης εξασφαλίζεται από τη Δημοτική
Αρχή της περιοχής η οποία με τη σειρά της απαιτεί την ύπαρξη
άδειας οικοδομής, Για υφιστάμενα υποστατικά, εκ των οποίων
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τα πλείστα είναι πέραν των 20 ετών, για εξασφάλιση άδειας
οικοδομής απαιτείται μεγάλο και σε ορισμένες περιπτώσεις
απαγορευτικό κόστος. Επιπρόσθετα, είναι εξαιρετικά δύσκολο
ένα υφιστάμενο και σχετικά παλαιό βιομηχανικό υποστατικό,
το οποίο έχει την αρχική άδεια οικοδομής, να μπορέσει να
καλύψει τις σημερινές απαιτήσεις της νομοθεσίας για απόκτηση
της άδειας.

φαινόμενο που παρατηρείται τελευταία σε αυξημένο βαθμό,
να επεκτείνονται οι οικιστικές ζώνες προς την κατεύθυνση των
βιομηχανικών ζωνών, και να δημιουργείται μια εντεινόμενη πίεση
προς τις βιομηχανίες να μετακινηθούν, αδιαφορώντας για το
κόστος που τους δημιουργείται και της απουσίας κατάλληλων
χώρων για να μετακινηθούν, πρέπει να σταματήσει και να
υπάρξει ένας πιο σωστός σχεδιασμός διαχείρισης αυτών των
περιπτώσεων με τη συμμετοχή του ΚΕΒΕ.

Για το λόγο αυτό το ΚΕΒΕ υπέβαλε αίτημα όπως τα βιομηχανικά
υποστατικά εντός των βιομηχανικών περιοχών, εξαιρεθούν
από την απαίτηση για αλλαγή χρήσης του υποστατικού
προκειμένου να εγκριθεί η υπενοικίαση τους. Το θέμα αυτό
έχει ήδη συζητηθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και αναμένεται να
ρυθμιστεί σύντομα.

Το ΚΕΒΕ έχει εδώ και καιρό ζητήσει όπως υπάρχει προστασία
των βιομηχανικών περιοχών και ζωνών από την επέκταση των
οικιστικών ζωνών.
Επιταχυνόμενη απόσβεση
Το ΚΕΒΕ υπέβαλε προς αριθμό κοινοβουλευτικών κομμάτων
εισήγηση για επέκταση του κινήτρου της επιταχυνόμενης
απόσβεσης και για το 2017. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση της
επιταχυνόμενης απόσβεσης αρχικά παραχωρήθηκε για τα έτη
2013 και 2014 με σκοπό την ώθηση των επενδύσεων στον
οικοδομικό και ξενοδοχειακό τομέα στη πολύ δύσκολη περίοδο
όπου η οικονομία της Κύπρου αντιμετώπισε πρωτόγνωρα
προβλήματα. Στη συνέχεια παραχωρήθηκε επέκταση της
ρύθμισης για ακόμα δύο έτη, το 2015 και 2016.

Σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ιδία κατανάλωση
Το Σχέδιο δίνει τη δυνατότητα σε εμπορικούς και βιομηχανικούς
καταναλωτές να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα
και συστήματα βιομάζας/βιοαερίου για αυτοπαραγωγή μέχρι
10MW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο έχει ικανοποιήσει το αίτημα του
ΚΕΒΕ για παραχώρηση, με δικαίωμα χρήσης, των κοινόχρηστων
χώρων εντός των Βιομηχανικών Περιοχών (χώροι στάθμευσης)
στους οποίους θα επιτραπεί η ανέγερση στεγάστρων για
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Με τον τρόπο
αυτό θα παρέχεται η δυνατότητα, σε τοπικούς συνδέσμους
ή/και όσες βιομηχανίες το επιθυμούν να συνεργαστούν, για
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (μέχρι 10MW) για κάλυψη
των αναγκών τους.

Με την εισήγηση του το ΚΕΒΕ, ζήτησε την παραχώρηση
αυξημένης έκπτωσης 20% ετησίως για όλα τα μηχανήματα
και εγκαταστάσεις καθώς και αυξημένη έκπτωση 7% ετησίως
για τα βιομηχανικά και ξενοδοχειακά κτίρια που αποκτούνται
κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2017. Το σχετικό
νομοσχέδιο που επεκτείνει το κίνητρο της επιταχυνόμενης
απόσβεσης έχει ήδη κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή της
Βουλής και αναμένεται η ψήφιση του.

Υποβάθμιση Βιομηχανικών Ζωνών

Συναντήσεις στις Βιομηχανικές Περιοχές

Το ΚΕΒΕ διαφώνησε έντονα με την εισήγηση για υποβάθμιση
των βιομηχανικών ζωνών Κατηγορίας Α, σε Κατηγορίας Β. Οι
βιομηχανικές ζώνες έχουν καθοριστεί εδώ και δεκαετίες, χωρίς
να έχουν δημιουργηθεί νέες ζώνες τα τελευταία χρόνια, και
χωρίς επίσης να έχουν επεκταθεί ώστε να εξυπηρετούνται οι νέες
ανάγκες των βιομηχανιών για στέγαση. Αντιθέτως οι οικιστικές
ζώνες είναι που επεκτείνονται διαρκώς στις αναθεωρήσεις των
τοπικών σχεδίων, εις βάρος των βιομηχανικών ζωνών, χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οι ήδη χωροθετημένες βιομηχανικές ζώνες/
περιοχές. Επιπρόσθετα, οι μονάδες που δραστηριοποιούνται
στις βιομηχανικές ζώνες είναι αδειοδοτημένες και έχουν
εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Αντιπροσωπεία του ΚΕΒΕ και των Τοπικών Επιμελητηρίων
πραγματοποίησε οργανωμένες επισκέψεις σε όλες τις
Βιομηχανικές Περιοχές Παγκύπρια. Πρωταρχικός σκοπός
των επισκέψεων, οι οποίες θα διενεργούνται σε τακτά χρονικά
διαστήματα ήταν η καταγραφή των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν τα Μέλη στην κάθε περιοχή και επαρχία.
Πέραν αυτού δόθηκε η ευκαιρία στους λειτουργούς του ΚΕΒΕ
να ενημερώσουν τα μέλη για τις ενέργειες στις οποίες έχουν
προβεί τα Επιμελητήρια για στήριξη των βιομηχανιών, όπως τη
διεύρυνση των επιτρεπόμενων χρήσεων, την αδειοδότηση των
υπομισθώσεων, τη διαβούλευση για τα Σχέδια Επιχορηγήσεων,
την αναστολή στις αυξήσεις των ενοικίων και τις βελτιώσεις
στην προτεινόμενη κυβερνητική πολιτική για τη διαχείριση των
συμβάσεων μίσθωσης.

Η διατήρηση γης για βιομηχανικούς σκοπούς, όλων των
κατηγοριών, είναι επιβεβλημένη γιατί ο βιομηχανικός τομέας
αποτελεί σημαντικό πυλώνα της οικονομίας της χώρας μας. Το
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Τ

ο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά το 2016
σημείωσε αύξηση της τάξης του 1.5%. Με βάση τα
επίσημα προκαταρτικά στοιχεία και σε τρέχουσες τιμές
αγοράς, το 2016 ανήλθε στα € 17.901εκ. έναντι € 17.637
εκ. το 2015. Το μερίδιο του τριτογενούς τομέα στο ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν ανήλθε στο 86.6% σε σύγκριση με συνεισφορά
2.5% του πρωτογενούς και 10.9% του δευτερογενούς τομέα.
Τουρισμός
Το 2016 αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ για τον κυπριακό τουρισμό,
με τις αφίξεις περιηγητών να φθάνουν τα 3.186.531,
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 19,8% σε σύγκριση
με το 2015, Εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι η αύξηση του
τουριστικού ρεύματος κατά τη χειμερινή περίοδο 2015-2016
της τάξης του 30% έχοντας υπόψη ότι ένα από τα πιο βασικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κυπριακός τουρισμός είναι η
εποχικότητα.

Το 2016 αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ για τον κυπριακό τουρισμό, με τις αφίξεις
περιηγητών να φθάνουν τα 3.186.531

Οι Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι του τουρισμού που ανήκουν στη
δύναμη του ΚΕΒΕ είναι:
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων – ΠΑΣΥΞΕ

Αύξηση 11,9% παρουσίασαν επίσης τα έσοδα από τον
τουρισμό αφού ανήλθαν στα 2.363.4 δις ευρώ έναντι 2.112.1
σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

• Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου – ACTA
• Παγκύπριος
ΠΑΣΥΔΙΞΕ

Οι πιο πάνω επιδόσεις αποδεικνύουν για ακόμη μια φορά το
ζωτικό ρόλο που παρουσιάζει ο τουρισμός για την οικονομία
του τόπου.
Το 2017 αναμένεται ότι θα είναι μια από τις καλύτερες χρονιές
του κυπριακού τουρισμού με ακόμα πιο ψηλές επιδόσεις, τόσο
σε ότι αφορά τις αφίξεις όσο και τα έσοδα. Εντούτοις όμως
οι επιτυχίες αυτές δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να μας
εφησυχάσουν έχοντας υπόψη ότι η επιτυχία αυτή σχετίζεται και
με εξωγενείς παράγοντες όπως είναι η πολιτική αστάθεια που
επικρατεί σε αρκετές γειτονικές ανταγωνιστικές χώρες.

Σύνδεσμος

Διευθυντών

• Σύνδεσμος Πολιτιστικού
Ενδιαφερόντων

Τουρισμού

Ξενοδοχείων

και

Ειδικών

• Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
• Κυπριακός
Ενοικιάσεως

Σύνδεσμος

Ιδιοκτητών

Αυτοκινήτων

• Κυπριακός Σύνδεσμος Εναλίου Εμπορίου και Βιομηχανίας
• Παγκύπριος Σύνδεσμος
Τουριστικών Σκαφών

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος
και των προσφερομένων υπηρεσιών για την ικανοποίηση των
επισκεπτών μας θα πρέπει να αποτελεί μόνιμη επιδίωξη για
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας σαν τουριστικός
προορισμός.

Ιδιοκτητών

Επαγγελματικών

• Σύνδεσμος Ξεναγών
• Σύνδεσμος Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου
• Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών στον Τουρισμό

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

• Κυπριακός Σύνδεσμος Κέντρων Ευεξίας
• 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
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του τουρισμού και καθίσταται ένας εκ των κυριότερων εταίρων
της τουριστικής βιομηχανίας.

κονδύλια ούτως ώστε να μπορούν να αναλάβουν περισσότερες
πρωτοβουλίες.

Για τον καλύτερο χειρισμό των θεμάτων του τουρισμού το
ΚΕΒΕ εγκαθίδρυσε Μόνιμη Επιτροπή 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 Εταιριών Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑΠ).
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την επιτροπή είναι
μεταξύ άλλων τα πιο κάτω:

• Αποτελεσματικότερη Αστυνόμευση
Η δημιουργία τουριστικής αστυνομίας είναι αναγκαία και
αποτελεί ένα διαχρονικό αίτημα όλων των εταίρων του
τουρισμού της Κύπρου. Ο ρόλος της στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων ευταξίας στις τουριστικές περιοχές θα είναι
καθοριστικός.
Αντιλαμβανόμενοι ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί η
δημιουργία τουριστικής αστυνομίας θα χρειαστεί αρκετός
καιρός μέχρι να συσταθεί επίσημα και να αναλάβει καθήκοντα,
θεωρούμε σημαντικό, έως ότου γίνει αυτό, να γίνουν όλες οι
απαραίτητες ενέργειες για αποτελεσματικότερη αστυνόμευση
από το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό.

•Υφυπουργείο Τουρισμού
Η καθολική απαίτηση όλων των τουριστικών φορέων της Κύπρου,
που αποτελεί πάγια θέση και του ΚΕΒΕ, είναι η δημιουργία
Υφυπουργείου Τουρισμού το οποίο θα έχει ουσιαστικό ρόλο
στην περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας του
τόπου.

• Σχέδιο για την ανάπτυξη του Θαλάσσιου και Παράκτιου
Τουρισμού

Με δεδομένη τη σημαντική συνεισφορά του Τουρισμού στο
ΑΕΠ της χώρας, το ΚΕΒΕ θεωρεί αναγκαία τη δημιουργία του
συγκεκριμένου Υφυπουργείου έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα
μέσα από τις αναβαθμισμένες αρμοδιότητες που θα αναλάβει,
να προχωρήσει στις αναγκαίες τομές και αποφάσεις πολιτικής
που θα υποστηρίζουν και θα ενισχύουν τη δυναμική του τομέα.

Ο θαλάσσιος και Παράκτιος Τουρισμός είναι ένας ιδιαίτερος
και εξειδικευμένος κλάδος του ευρύτερου τομέα του κυπριακού
τουρισμού και ως εκ τούτου η ανάπτυξή του στη χώρα μας
αποτελεί μια από τις πλέον δυναμικές μορφές τουρισμού,
λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη για περισσότερη
απεξάρτηση του κυπριακού τουρισμού από το μοντέλο ήλιος
και θάλασσα.

Για το λόγο αυτό το ΚΕΒΕ στις συνεδρίες της αρμόδιας
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στήριξε την άμεση ψήφιση και
εφαρμογή του σχετικού νομοσχεδίου.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
ανέλαβε το συντονιστικό ρόλο αναφορικά με την εκπόνηση
Εθνικής Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής και το
ΚΕΒΕ συμμετέχει στην υποομάδα εργασίας Θαλάσσιου και
Παράκτιου Τουρισμού.

• Προβλήματα ακαλαισθησίας και ευπρέπειας στις
Τουριστικές Περιοχές
Τα προβλήματα ακαλαισθησίας και ευπρεπισμού, που
παρουσιάζονται στις τουριστικές περιοχές, δυστυχώς
αποτελούν ένα διαχρονικό πρόβλημα, που παρά τις μακρές
συζητήσεις και προβληματισμούς που έχουν γίνει, καθώς
και μελέτες που εκπονήθηκαν από τις ΕΤΑΠ, παραμένουν και
συνεχίζουν να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα.

Στα πλαίσια της μελέτης του θέματος το ΚΕΒΕ υπόβαλε
συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη του Καταδυτικού
Τουρισμού ο οποίος θα συμβάλει στην προβολή της Κύπρου σαν
τουριστικός, καταδυτικός προορισμός και στην προσέλκυση
οργανωμένων ομάδων (dive clubs).
Τέτοιες προτάσεις είναι η δημιουργία υποβρυχίων πάρκων σε
όλες τις επαρχίες, με τη διάθεση σκαφών μεγέθους πέραν
των 80μέτρων, τη δημιουργία καταδυτικών διαδρομών με
υποβρύχιες σηματοδοτήσεις, τη βελτίωση των υποδομών
στους υφιστάμενους τεχνητούς υφάλους, την ανάπτυξη
βιοποικιλότητας και αύξηση των αλιευτικών αποθεμάτων, καθώς
επίσης τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα καταδυτικά
σημεία που θα παρέχουν στους δύτες περισσότερη ασφάλεια.

Η συνέχιση των προσπαθειών αντιμετώπισης των προβλημάτων
αυτών, με ρυθμιστικές διατάξεις στη νομοθεσία, που θα δίνουν
το δικαίωμα στις αρμόδιες Αρχές για πιο αποτελεσματικούς
ελέγχους σε θέματα που αφορούν την παρουσίαση και τις
διαφημιστικές τακτικές που ακολουθούνται, κρίνεται απόλυτα
αναγκαία.
Εντούτοις για να υπάρξει αποτελεσματικότητα στις πιο πάνω
δράσεις θα πρέπει ο ΚΟΤ να εξαγγείλει συγκεκριμένα σχέδια
κινήτρων και πρόσθετα να ενισχύσει τις ΕΤΑΠ με πρόσθετα

Θα πρέπει επίσης να γίνει τοποτέχνηση των παραλιών με
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Έχοντας σαν στόχο τη διατήρηση της Ευρώπης ως κορυφαίου
παγκόσμιου τουριστικού προορισμού, το ΚΕΒΕ, από το
2011, συμμετέχει κάθε χρόνο σε Brokerage Events και σε
συγκεκριμένες εκθέσεις/ φόρουμ που ειδικεύονται στον
Τουρισμό καθώς επίσης και σε 2 Επίσημες Συναντήσεις της
ομάδας κατά τη διάρκεια των οποίων συζητούνται τα πιο κάτω
θέματα:
• Σύνταξη κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τη σύσταση
μιας επιχείρησης στον τομέα του τουρισμού σε κάθε χώρα
μέλος που ανήκει στο Δίκτυο.
• χαρτογράφηση των σημαντικότερων εθνικών, ευρωπαϊκών
και Διεθνών Διασκέψεων, εκθέσεων, εργαστήριων, στα οποία
μπορούν να πραγματοποιηθούν επιχειρηματικές συναντήσεις
(brokerage events) και να γίνει προώθηση του τουρισμού.

Το ΚΕΒΕ υπόβαλε συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη του Θαλάσσιου
και παράκτιου τουρισμού

κυπριακά στοιχεία (πέτρα, ξύλο) καθώς και στοιχείων που
θα προσθέτουν αξία στην εμπειρία, όπως WiFi σε όλα τα
παραλιακά μέτωπα, ομπρέλες με δυνατότητα φόρτισης
ηλεκτρονικών συσκευών με αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας,
σταχτοδοχεία άμμου κ.α. Πρόσθετα οι αχρείαστες κατασκευές
και οι ακαλαίσθητες πινακίδες θα πρέπει να απομακρυνθούν.

• Βελτίωση των υπηρεσιών προς τις ΜμΕ που ανήκουν στον
κλάδο του τουρισμού μέσω της διάδοσης καλών πρακτικών,
του προσδιορισμού όλων των πιθανών συμπράξεων,
της ανταλλαγής πληροφοριών, των διαβουλεύσεων με
εμπειρογνώμονες και ερευνητές, κ.λπ.
• Συστηματική ταξινόμηση όλων των σχεδίων χρηματοδότησης
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τις ΜμΕ του τουρισμού.

Για την καλύτερη πληροφόρηση των τουριστών να τοποθετηθούν
ηλεκτρονικά σημεία τουριστικής πληροφόρησης καθώς και
δημιουργία “View Points” όπου είναι δυνατό. Επίσης όπου
υπάρχει η δυνατότητα, να γίνει φύτευση τοπικών φυτών σε
παραλίες ή σε κοντινούς χώρους στάθμευσης.

• Διάλογο με τις ευρωπαϊκές αρχές και τους φορείς χάραξης
πολιτικών σε εθνικό επίπεδο για να τους καταστήσει
ενήμερους για τις ανάγκες των ΜμΕ του τουριστικού κλάδου.

Για την ολοκλήρωση του σχεδίου στρατηγικής χρειάζεται η
δημιουργία εξειδικευμένου τμήματος στο Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή στο Υφυπουργείο
Τουρισμού. Απαραίτητα επίσης θα πρέπει να συσταθεί Ομάδα
Εργασίας στην όποια να συμμετέχει και ο ιδιωτικός τομέας όπως
είναι το ΚΕΒΕ, Σύνδεσμοι Ξενοδόχων και άλλοι εμπλεκόμενοι
που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του Σχεδίου.

Υπηρεσίες Υγείας

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

Την τελευταία 10ετία έχουν γίνει πολλά προς την κατεύθυνση
της προώθησης της Κύπρου σαν προορισμός τουρισμού υγείας.
Αυτό επετεύχθη με την ίδρυση του Φορέα Υγείας, κατόπιν
πρωτοβουλίας του ΚΕΒΕ και με την αγαστή συνεργασία που
αναπτύχθηκε, ως απόρροια των ενεργειών του Φορέα Υγείας
με πολλούς οργανισμούς και συνδέσμους, αλλά πρώτιστα με
τον ΚΟΤ και το Υπουργείο, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού.

Το Δίκτυο Enterprise Europe Network 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 and
Cultural Heritage) να προωθήσει την καινοτομία στον κλάδο
του τουρισμού και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του
τουριστικού κλάδου.

Κατά το 2016 ο Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας
Κύπρου διοργάνωσε αποστολή στη Μόσχα κατά τη διάρκεια της
οποίας οργανώθηκε εξειδικευμένη εκδήλωση στις 29/10/16
με την ονομασία Cyprus-Russia Health Tourism B2B Meetings.
Εν συνεχεία, μεταξύ 30/09-01/10, συμμετείχε με δικό του
περίπτερο στην εξειδικευμένη έκθεση για τον ιατρικό τουρισμό
Moscow Medshow. Σημαντική ήταν επίσης και η ολοκλήρωση
της Στρατηγικής για τον Ιατρικό Τουρισμό καθώς επίσης και η
ετοιμασία προωθητικού φιλμ για την προώθηση του τομέα της
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Κύπρος να καταστεί ένα αξιόλογο διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο.
Στα πλαίσια αυτά το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και με τη
στήριξη του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού διοργάνωσε
με μεγάλη επιτυχία το Μάρτιο του 2017 ειδική εκδήλωση
στην Αθήνα, Βόλο και Θεσσαλονίκη στην οποία συμμετείχαν
όλα τα Πανεπιστήμια της Κύπρου τα οποία παρουσίασαν τα
προγράμματά τους σε φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και στο
ευρύ κοινό.
Η επιτυχία των πιο πάνω αποστολών οδήγησε στη διοργάνωση
δεύτερης αποστολής στην Αθήνα το Νοέμβριο του ιδίου
χρόνου για περαιτέρω ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

Ο Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου στην εξειδικευμένη έκθεση
για τον ιατρικό τουρισμό Moscow Medshow

Υγείας. Το Σεπτέμβριο του 2016, αντιπροσωπεία του Φορέα
Υγείας πλαισίωσε τον Υπουργό Υγείας σε επίσκεψή του στο
Ομάν, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η συνεργασία
των δύο χωρών στον τομέα της Υγείας.

Πρόσθετα το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει και εντείνει τις πρωτοβουλίες
του αναφορικά με την προώθηση της Κύπρου σαν διεθνές
εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο, καθώς και σαν πόλο έλξης
διεθνών μελετητών και φοιτητών, αξιοποιώντας τη συμφωνία
για την αμοιβαία αναγνώριση της εκπαίδευσης, των προϊόντων
και των ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών μεταξύ της Κύπρου και
άλλων χωρών όπως τη Ρωσία και Κίνα.

Στο ίδιο πλαίσιο της προσπάθειας για προώθηση του τουρισμού
υγείας γίνονται οι ανάλογες διεργασίες για δημιουργία cluster,
ειδικά για τον τουρισμό υγείας της Κύπρου.

Οι συμφωνίες αυτές δημιουργούν νέα δεδομένα στην περαιτέρω
σύσφιξη των εκπαιδευτικών δεσμών μεταξύ της Κύπρου και των
δυο αυτών χωρών και νέες ευκαιρίες κινητικότητας φοιτητών,
ακαδημαϊκών και ερευνητών.

Η Κύπρος για δεύτερη κατά συνέχεια χρονιά συμμετείχε ενεργά
στο Global Wellness Day (GWD), που πραγματοποιήθηκε
στις 11 Ιουνίου 2017 μέσω του Συνδέσμου Κέντρων Ευεξίας
Κύπρου (Cyprus Spa Association) ο οποίος ανήκει στη δύναμη
του ΚΕΒΕ.

Κτηματαγορά
Κατά το 2016, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Τμήματος
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, οι πωλήσεις παρουσίασαν
σημαντική αύξηση συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια και
συγκεκριμένα έφθασαν το συνολικό αριθμό των 7063 σε
σύγκριση με 4959 το 2015.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο χώρο του παλιού λιμανιού
στη Λεμεσό και συμμετείχαν Spa, γυμναστήρια, κέντρα ευεξίας
και σχολεία που παρουσίασαν προγράμματα με επίκεντρο την
ευεξία, προβάλλοντας έτσι το βασικό σκοπό της επετείου, που
είναι να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε την αξία της καλής
ζωής.

Αύξηση στις πωλήσεις έχει παρατηρηθεί και προς ξένους
αγοραστές, και σ’ αυτό βοήθησε, εκτός του ότι οι τιμές αγοράς
ακινήτων στην Κύπρο είναι οι χαμηλότερες στην Ευρώπη, η
ελκυστικότητα της Κύπρου ως προορισμού με καλό κλίμα,
ψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής και ασφάλειας και μηδενική
εγκληματικότητα.

Οι πιο πάνω προσπάθειες έχουν σαν στόχο την προβολή της
Κύπρου σαν έναν ελκυστικό προορισμό τουρισμού υγείας,
ούτως ώστε να εμπλουτιστεί το τουριστικό προϊόν που
προσφέρει η Κύπρος, να αυξηθεί το τουριστικό ρεύμα του
τόπου, συμβάλλοντας παράλληλα και στην άμβλυνση του
προβλήματος της εποχικότητας, πετυχαίνοντας με τον τρόπο
αυτό επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και προσελκύοντας
ποιοτικό τουρισμό.

Από τις 756 συμβάσεις για πώληση ακίνητης περιουσίας
που έχουν κατατεθεί στα γραφεία του Κτηματολογίου σε όλη
την Κύπρο το Μάιο 2017, 496 (65,6%) κατατέθηκαν από
Κύπριους αγοραστές και 260 (34,4%) κατατέθηκαν από ξένους
αγοραστές. Κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2017 εκτοξεύθηκαν
οι πωλήσεις κατά 348% σε σύγκριση με το Μάιο του 2016. Οι
πωλήσεις αυξήθηκαν σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες
Η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών στον τομέα της ανώτερης
εκπαίδευσης αποτελεί πάγιο στόχο για το ΚΕΒΕ με σκοπό η
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Όσον αφορά τις άδειες οικοδομής από στοιχεία του
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας φαίνεται ότι υπήρξε αύξηση
κατά 8,4% κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2017, σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 (1,861 άδειες
οικοδομής εκδόθηκαν συνολικά την περίοδο Ιανουαρίου Απριλίου 2017), ενώ τους ίδιους μήνες του 2016 εκδόθηκαν
1,716.
Η αύξησης της ζήτησης είχε σαν επακόλουθο και την άνοδο
των τιμών, εντούτοις όμως η Κύπρος συνεχίζει να κατατάσσεται
στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές αγοράς ακινήτων.

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκπαιδευτικής Έκθεσης Κύπρου

Το ΚΕΒΕ στα πλαίσια της συμβολής του για ανάκαμψη της
κτηματαγοράς υπόβαλε συγκεκριμένες εισηγήσεις όπως είναι:

Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση «Εκπαίδευση και Καριέρα
2017»

• η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου
κεφαλαιουχικών κερδών (μέχρι το τέλος του 2018) που
προκύπτουν από πώληση ακινήτου.

Η επιτυχής οργάνωση της Διεθνούς Εκπαιδευτικής Έκθεσης
«Εκπαίδευση και Καριέρα 2017» κατά τα δυο τελευταία χρόνια
είχε σαν αποτέλεσμα την καθιέρωσή της σαν ένα ετήσιο θεσμό.

• η μείωση των μεταβιβαστικών τελών και αύξηση του
συντελεστή δόμησης.

Η διοργάνωση της το Φεβρουάριο του 2017 σημείωσε μεγάλη
επιτυχία τόσο σε ότι αφορά τον αριθμό των εκθετών από την
Κύπρο και το εξωτερικό, όσο και στην επισκεψιμότητα του
κοινού.

• εισαγωγή χορηγίας για αγορά οικοπέδου με σκοπό την
ανέγερση πρώτης κατοικίας.

Η Έκθεση συνδιοργανώνεται από το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ και το
Ευρωπαϊκό Γραφείο και στηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού.

• αφαίρεση της πρόνοιας για φορολόγηση μετοχών.
• Εισαγωγή πρόνοιας για αντίστροφη χρέωση στις περιπτώσεις
των εκποιήσεων και ανταλλαγής ακινήτου έναντι χρέους.

Υπηρεσίες Ασφάλειας

• Δικαίωμα για επιβολή ΦΠΑ στα ακίνητα (Option to Tax).

Η παροχή Υπηρεσιών Ποιοτικής ασφάλειας στο πλαίσιο
της νομιμότητας και η εγκατάσταση συστημάτων μόνο
από αδειούχες εταιρείες και προσωπικό που έχει τύχει της
εγκεκριμένης εκπαίδευσης και πληροί όλες τις προϋποθέσεις,
βάσει του σχετικού νομικού πλαισίου, αποτελούν την πάγια
πολιτική του ΚΕΒΕ, ενισχύοντας το ρόλο του Κυπριακού
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφαλείας, που λειτουργεί κάτω
από την αιγίδα του. Πρώτιστος στόχος του Συνδέσμου ήταν
και παραμένει η ανάπτυξη και καλλιέργεια αλληλεγγύης
και συνεργασίας μεταξύ των μελών του, αναβαθμίζοντας
σημαντικά τον επαγγελματισμό στις επιχειρήσεις ασφαλείας
μέχρι σήμερα. Κι αυτό, καθώς έτσι θεωρείται ότι διασφαλίζονται
τα κοινά συμφέροντα των μελών και αυξάνεται η ποιότητα των
προσφερόμενων υπηρεσιών ασφαλείας και φύλαξης προς τις
επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Ο τομέας της ανάπτυξης γης παραμένει ο κεντρικός πυλώνας
ανάπτυξης της οικονομίας με σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ
και δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας.
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. Στενότατη
υπήρξε επίσης η συνεργασία του ΚΕΒΕ με το ΣΕΛΚ στα θέματα
φορολογίας και παροχής κινήτρων φορολογικού χαρακτήρα
στα θέματα της κτηματαγοράς.
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ΕΜΠΟΡΙΟ
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Διεθνής Οικονομία

αλλά παρέμεινε μεγαλύτερο από αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών
(12,2 %). Σε ότι αφορά τις παγκόσμιες εισαγωγές, οι Ηνωμένες
Πολιτείες είχαν μεγαλύτερο μερίδιο (15,9 %) τόσο από την ΕΕ28 (14,8 %) όσο και από την Κίνα (12,9 %).

Αξιοσημείωτη πτώση σημείωσε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο
ρυθμός ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου το 2016. Πρόκειται
για τη χαμηλότερη επίδοση (αύξηση 1,9 %) που κατέγραψε το
διεθνές εμπόριο από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης (2008) γεγονός που αποδίδεται και στην παγκόσμια
πολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί.

Εγχώριο εμπόριο (Εισαγωγές / Εξαγωγές)
Για ακόμη μία χρονιά η απουσία ικανοποιητικής ρευστότητας και
η δυσκολία δανεισμού παρέμεινε και κατά το 2016 ως ένα από
τα σημαντικότερα θέματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Εντούτοις όμως και παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, το
2016 οι εγχώριες εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά 13,3%
και ανήλθαν στα €959,7εκ., ενώ οι συνολικές εξαγωγές της
Κύπρου (εγχώριες + επανεξαγωγές) παρουσίασαν μείωση της
τάξης του 1,3% και κυμάνθηκαν στα €1736,5εκ. Σε αντίθεση,
οι εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 15,9% από την
προηγούμενη χρονιά (€5.960,0εκ), γεγονός που αποδίδεται
στην αυξημένη ζήτηση λόγω αύξησης του Τουρισμού, τους
υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας σε σχέση
με τα προηγούμενα χρόνια και στη βελτίωση της αγοραστικής
δύναμης των καταναλωτών λόγω των μειωμένων ποσοστών
ανεργίας.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας
(World Bank) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(ΠΟΕ), για το 2017, προβλέπεται ανάπτυξη του εμπορίου
μεταξύ 1,8% και 3,6% ενώ για το 2018 προβλέπεται ανάπτυξη
μεταξύ 2,1% και 4%.
Με βάση σχετικές αναφορές του (ΠΟΕ) «Η απότομη άνοδος
του πληθωρισμού, που θα οδηγήσει σε υψηλότερα επιτόκια
δανεισμού, η περιοριστική δημοσιονομική πολιτική και η
επιβολή μέτρων που θα οδηγήσουν σε μείωση του εμπορίου,
θα μπορούσαν να συρρικνώσουν την ανάπτυξη του παγκοσμίου
εμπορίου τα επόμενα δύο χρόνια».
Επίσης σε σχετική του αναφορά ο Γ.Γ. του ΠΟΕ επισημαίνει
ότι «θα πρέπει να δούμε το εμπόριο ως μέρος της λύσης για
οικονομικές δυσκολίες και όχι ως μέρος του προβλήματος»,
και καλεί τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν πολιτικές ενάντια
στον οικονομικό προστατευτισμό.

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 35 χρόνια.

Θετικό αλλά μειωμένο το εμπορικό πλεόνασμα 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 2016 εκτιμήθηκαν σε 3,5τρις ευρώ.

Μετά από ενδελεχή μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση όλων των
αιτήσεων η Επιτροπή Επιλογής απένεμε το 2016 τα ακόλουθα
βραβεία για το 2015.

Τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές ήταν οριακά
χαμηλότερες σε σύγκριση με το 2015, με τη μείωση των
εξαγωγών (44 δισ. Ευρώ) να είναι περίπου διπλάσια από
εκείνη που καταγράφηκε για τις εισαγωγές (21 δισ. Ευρώ).
Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ-28 παρέμεινε
θετικό, αλλά μειώθηκε από 60 δισ. Ευρώ το 2015 σε 38 δισ.
Ευρώ το 2016.

A. Βραβείο Εξαγωγών για τα Βιομηχανικά Προϊόντα
1. Βραβείο για επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 50 άτομα:
“VITATRACE NUTRIΤION LTD”
2. Βραβείο για επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50
ατόμων:
“MEDOCHEMIE LTD”

Ως προς τις ροές εξαγωγών και εισαγωγών, η ΕΕ-28 είχε το
δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο όσον αφορά τις παγκόσμιες
εμπορευματικές εξαγωγές και εισαγωγές το 2016. Οι
εμπορευματικές εξαγωγές της ΕΕ-28 ανήλθαν στο 15,0 % του
παγκόσμιου συνόλου, ποσοστό που για πρώτη φορά από την
ίδρυση της ΕΕ ήταν μικρότερο από αυτό της Κίνας (15,5 %),

3. Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιχειρήσεις με
προσωπικό πέραν των 50 ατόμων:
“ALCO FILTERS LTD”
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσφωνεί στην επίσημη τελετή απονομής του Κυπριακού Βραβείου
Εξαγωγών για το 2016

Β. Ειδικό Βραβείο Βιομηχανικών Προϊόντων
“PISSIS LTD”

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

Γ. Βραβείο Υπηρεσιών
“TOTAL SERVE MANAGEMENT LTD”
Δ. Ειδικό Βραβείο Υπηρεσιών
‘’BAKER TILLY KLITOY & PARTNERS LTD’’

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.

Ε. Βραβείο Τουρισμού
‘’KANIKA HOTELS PLC LTD’’

Τα κυριότερα θέματα που εξετάσθηκαν ήταν:
• Προώθηση προς τα αρμόδια Υπουργεία και αρχές,
καθώς και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, των
χρονίζοντων προβλημάτων, που δημιουργούνται στον τομέα
του εμπορίου από παράνομες καθώς και αντιεπαγγελματικές
συμπεριφορές, οι οποίες αφορούν την άνιση μεταχείριση και
τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των εισαγωγέων προϊόντων

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο
στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου
Αναστασιάδη.
Θέματα Εμπορίου
Το ΚΕΒΕ έχει σαν πάγιο στόχο τη συνεχή αναπτυξιακή πορεία
του εμπορίου, τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές
στη βάση της ισονομίας και της τήρησης των αρχών του
υγιούς ανταγωνισμού. Στα πλαίσια αυτά θα συνεχίσει να
διαδραματίζει σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο στην ενίσχυση
των αναγκαίων συνθηκών που να διευκολύνουν τη διεξαγωγή
του ανταγωνιστικού ελεύθερου και απρόσκοπτου 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.

Από την απονομή των Βραβείων Εξαγωγών Προϊόντων και Υπηρεσιών
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Στιγμιότυπα από τα σεμινάρια με θέμα το Νέο Μηχανισμό Διάσωσης και Αποκατάστασης Επιχειρήσεων και Διατήρηση της Απασχόλησης

Examinership: Ο Νέος Μηχανισμός Διάσωσης και
Αποκατάστασης Επιχειρήσεων και Διατήρησης της
Απασχόλησης

που δεν τυγχάνουν του αναγκαίου ελέγχου, όπως αυτός
γίνεται στους νόμιμους επαγγελματίες του κλάδου.
• Υποχρεωτική εγγραφή όλων όσων τοποθετούν προϊόντα στην
αγορά, σε εταιρεία διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών
τους.

Το ΚΕΒΕ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του και για την
καλύτερη ενημέρωση των επιχειρηματιών, διοργάνωσε
σεμινάρια στη Λευκωσία και στη Λεμεσό με θέμα το Νέο
Μηχανισμό Διάσωσης και Αποκατάστασης Επιχειρήσεων και
Διατήρηση της Απασχόλησης.

• Αυστηρή εφαρμογή των κανονισμών σε ότι αφορά τη
διατήρηση - φύλαξη των προϊόντων.
• Ενέργειες προς τα αρμόδια Υπουργεία για να διαπιστωθεί
κατά πόσο και μέχρι πιο σημείο γίνονται οι απαραίτητοι
έλεγχοι στην αγορά που θα αποτρέπουν οποιεσδήποτε
αθέμιτες πρακτικές.

Τα σεμινάρια διοργανώθηκαν σε συνεργασία με την Υπηρεσία
Αφερεγγυότητας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού και με τη συμμετοχή του Συνδέσμου
Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου που ανήκει στη
δύναμη του ΚΕΒΕ.

• Πρόταση με την οποία να γίνονται πιο επισταμένα οι
απαιτούμενοι έλεγχοι από τις διάφορες αρχές και ιδιαίτερα
από το τελωνείο ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι
εισαγωγείς κατέχουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Στόχος των σεμιναρίων ήταν να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες
για το μηχανισμό Διορισμού Εξεταστή (Examinership) που
αφορά την αναδιάρθρωση του χρέους των επιχειρήσεων,
ο οποίος υιοθετήθηκε με τα νομοθετήματα του πλαισίου
αφερεγγυότητας και μπορούν να βρίσκουν λύσεις μέσα από
νομικές διαδικασίες και την εποπτεία των δικαστηρίων για τη
διάσωση τους

• Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για δημιουργία του
συστήματος Track & Trace για το Λαθρεμπόριο Τσιγάρων.
• Τέθηκαν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη της συζήτησης
στη Βουλή για τη δημιουργία ενός πιο ορθολογικού τρόπου
υπολογισμού της φορολογίας καπνικών προϊόντων που θα
εξυπηρετεί Κυβέρνηση και Εισαγωγείς επιφέροντας μείωση
στις λιανικές τιμές ώστε να δημιουργούνται αντικίνητρα για
την χρήση του λαθρεμπορίου μέσω των κατεχομένων.

Στα πλαίσια των σεμιναρίων τονίσθηκε η βαρύνουσα σημασία
σε αυτό το νέο μηχανισμό διάσωσης και αποκατάστασης
επιχειρήσεων και διατήρησης της απασχόλησης, σε αντίθεση
με την πτώχευση και την εκκαθάριση, γιατί η ορθή αξιοποίηση
του θα έχει σαν αποτέλεσμα την αποφυγή καταχρηστικών
αποφάσεων που θα επηρεάσουν αρνητικά το επιχειρείν στον
τόπο μας.
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Το ΚΕΒΕ γιόρτασε τα 90 χρόνια πλούσιας δράσης και προσφοράς του στην
Κύπρο και στην οικονομία της, με εκδήλωση στους κήπους τους Προεδρικού
Μεγάρου. Στην εκδήλωση, που παρευρέθηκαν 400 επίσημοι, κρατικοί
αξιωματούχοι επιχειρηματίες και στελέχη, απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ενώ κύριος ομιλητής ήταν ο
Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέδωσε
Τιμητική Πλακέτα στο ΚΕΒΕ εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε
αναγνώριση του ρόλου και της συμβολής του στην οικονομική ανάπτυξη και
πρόοδο της Κύπρου στα 90 χρόνια ζωής του Επιμελητηρίου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την ευγενή χορηγία της Pwc, της Τράπεζας
Κύπρου και της Logicom, ενώ τα ποτά προσφέρθηκαν από τα οινοποιεία
Ζαμπάρτας και Βλασσίδης και την εταιρεία Α/φοι Λανίτη.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ
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Τ

ο Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
πραγματοποίησε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο
αξιόλογες δραστηριότητες με απώτερο στόχο
την προώθηση της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό και
Επενδυτικό Κέντρο. Αυτό επετεύχθη 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 εκατοντάδων κατ’ ιδίαν
επιχειρηματικών συναντήσεων μεταξύ κυπριακών επιχειρήσεων
και επιχειρήσεων από τις επισκεπτόμενες χώρες. Ιδιαίτερη
έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση της ποιότητας των κατ’
ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων, αξιοποιώντας προς το
σκοπό αυτό τις υπηρεσίες εξειδικευμένων γραφείων παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε επιχειρηματική αποστολή και φόρουμ
στο Μουμπάι στην Ινδία

Παράλληλα, ενισχύθηκε η λειτουργία των διακρατικών
Επιχειρηματικών Συνδέσμων, οι οποίοι αυξήθηκαν περαιτέρω,
με απώτερο σκοπό τη διάνοιξη νέων υποσχόμενων αγορών,
ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εμβάθυνση των διμερών
επιχειρηματικών σχέσεων με τις εν λόγω χώρες. Καταβάλλεται
επίσης συνεχής προσπάθεια για προώθηση της Κύπρου ως
περιφερειακής βάσης πολυεθνικών επιχειρήσεων από εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (με ιδιαίτερη
έμφαση στο Ηνωμένο Βασίλειο), τη Μέση Ανατολή, την Ασία
και την Αφρική.

των Αποστολών είναι η ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου
διαφόρων χωρών για τις ευκαιρίες που προσφέρει η Κύπρος
ως επενδυτικός προορισμός, καθώς και ως περιφερειακή
βάση πολυεθνικών επιχειρήσεων. Ως μέρος της στρατηγικής
που ακολουθήσαμε, επιλέγηκαν συγκεκριμένοι, υποσχόμενοι
τομείς της οικονομίας και έγινε στοχευμένη προώθηση τους
σε συγκεκριμένες αγορές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον ενώ
ανάλογου χειρισμού έτυχαν και συγκεκριμένα προϊόντα όπως η
διαχείριση επενδυτικών ταμείων μέσω Κύπρου και οι επενδύσεις
σε ακίνητα.

Επιχειρηματικές αποστολές και φόρουμ στο εξωτερικό

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο πραγματοποιήθηκαν
Αποστολές σε 7 χώρες οι οποίες κάλυψαν 9 πόλεις, στις οποίες
συμμετείχε σημαντικός αριθμός κυπριακών επιχειρήσεων.

Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού, το ΚΕΒΕ συνέχισε την έντονη
προσπάθεια προώθησης της Κύπρου και των υπηρεσιών που
προσφέρει στο εξωτερικό με τη διοργάνωση πολυάριθμων
Επιχειρηματικών Αποστολών και Φόρουμ. Πρωταρχικός στόχος

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 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 από
την Κύπρο.
Επισημαίνονται οι Επιχειρηματικές Αποστολές σε Ινδία
(Νέο Δελχί και Μουμπάι) και Λίβανο (Βηρυτός), οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν στην παρουσία του Πρόεδρου της
Δημοκρατίας, καθώς επίσης και η Αποστολή στην Ιορδανία
(Αμμάν) η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του

Στιγμιότυπο από την επιχειρηματική αποστολή του ΚΕΒΕ στην Ιορδανία
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Στιγμιότυπο από την επιχειρηματική αποστολή του ΚΕΒΕ στο Λίβανο

δικτύωσης και Επιχειρηματικές Αποστολές αλλά και σε
φιλανθρωπικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρικής
Αποστολής στην Ινδία πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της
ανανεωμένης συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας
μεταξύ των δύο χωρών.

Σήμερα λειτουργούν 35 Διακρατικοί Σύνδεσμοι, στους οποίους
συμμετέχει μεγάλος αριθμός αξιόλογων κυπριακών αλλά και
ξένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Στην
υπό αναφορά περίοδο δημιουργήθηκε ο Κυπρο-Ιορδανικός
Επιχειρηματικός Σύνδεσμος.

Διακρατικοί Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση των εμπορικών και
επιχειρηματικών σχέσεων της Κύπρου με διάφορες χώρες,
το ΚΕΒΕ παρακολουθεί στενά τις παγκόσμιες πολιτικές και
οικονομικές εξελίξεις και προχωρά έγκαιρα στην ίδρυση νέων
διακρατικών Επιχειρηματικών Συνδέσμων, πάντοτε με τη στενή
συνεργασία των αντίστοιχων Πρεσβειών.

Ανάμεσα στις κύριες δραστηριότητες των εν λόγων Συνδέσμων
συμπεριλαμβάνονται τα πιο κάτω:
• Διοργάνωση σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ και το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Επιχειρηματικών Αποστολών και Φόρουμ στις αντίστοιχες
χώρες με απώτερο στόχο την προώθηση και προβολή της
Κύπρου και των πλεονεκτημάτων που προσφέρει.

Οι Σύνδεσμοι αναπτύσσουν πολύπλευρη δράση τόσο σε
επιχειρηματικά θέματα όπως διαλέξεις, σεμινάρια, εκδηλώσεις

• Διευθέτηση
επιχειρηματικών
συναντήσεων
μεταξύ
επιχειρηματιών των δύο χωρών για ανάπτυξη συνεργασιών.
• Προέλκυση επενδύσεων.
• 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
προαναφέρθηκαν.

Στιγμιότυπο από την επιχειρηματική αποστολή και
φόρουμ του ΚΕΒΕ στη Μόσχα
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• 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
ουσιαστική προώθηση και κατανόηση των αιτημάτων μας σε
θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα την κυπριακή επιχειρηματική
κοινότητα.
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.
Στιγμιότυπο από την αποστολή στην Ιορδανία

Οι 35 διμερείς Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι που λειτουργούν
σήμερα υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ είναι:
Κύπρο-Αιγυπτιακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κύπρο-Αμερικάνικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κύπρο-Αυστριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κύπρο-Βουλγάρικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
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-Ιορδανικός 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

Στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε η
επιχειρηματική αποστολή στην Ινδία

Κύπρο-Σλοβάκικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κύπρο-Συριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
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με το ΚΕΒΕ και το Ινστιτούτο Κομφούκιος του Πανεπιστημίου
Κύπρου διοργάνωσαν για πρώτη φορά Κινέζικο Πολιτιστικό
Φεστιβάλ στη Πάφο.
Το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Οκτωβρίου
2016, στην πρώην Οικία Έπαρχου Πάφου.
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
παράσταση με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια
από το Κινέζικο Συγκρότημα Zilong China Folk Art Troupe,
Καλλιγραφία, Tai Chi, Βελονισμό, Μαγικά από το Πεκίνο και
εδέσματα της παραδοσιακής κινέζικης κουζίνας.
Δημιουργία China Desk στην Πάφο
Από την εκδήλωση του ΚΕΒΕ, της Κινεζικής Πρεσβείας και του Κύπρο-Κινεζικού
Συνδέσμου με θέμα «Ο ρόλος της Κύπρου στο δρόμο του μεταξιού»

Ο Κύπρο–Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος και το ΚΕΒΕ
λειτούργησαν από το 2017 China Desk το οποίο στεγάζεται
στα γραφεία του ΕΒΕ Πάφου. Στόχος του γραφείου είναι
κυρίως η εξυπηρέτηση και η καθοδήγηση των ενδιαφερομένων
κινέζων επενδυτών για τις ευκαιρίες που προσφέρει η Κύπρος
ως επίσης ο εντοπισμός νέων δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ
επιχειρηματιών από τις δύο χώρες.

Κύπρο-Τσέχικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κύπρος-Χώρες Συμβουλίου Συνεργασίας Αραβικού Κόλπου
Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κυριότερες δραστηριότητες των Διακρατικών Συνδέσμων
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, οι διμερείς Επιχειρηματικοί
Σύνδεσμοι πραγματοποίησαν σωρεία δραστηριοτήτων.
Ενδεικτικά, οι σημαντικότερες εκδηλώσεις ήταν:

Κύπρο-Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

Κύπρο-Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

Ο Κύπρο-Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος, το ΚΕΒΕ και το
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
διοργάνωσαν επιχειρηματική αποστολή και φόρουμ στα
γραφεία της Ομοσπονδίας του Ρωσικού Επιμελητηρίου στη
Μόσχα τον Ιούνιο του 2017 με στόχο την προώθηση των
επενδύσεων και των συνεργασιών μεταξύ των δύο χωρών αλλά
και της αξιοποίησης της Κύπρου ως διεθνές επιχειρηματικό

Eπιχειρηματική Aποστολή και Φόρουμ στη Μόσχα

Σεμινάριο One Belt One Road
Ο Κύπρο-Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος και το ΚΕΒΕ
σε συνεργασία με το γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών
υποθέσεων της Πρεσβείας της Κίνας διοργάνωσαν σεμινάριο
με θέμα:
«Chinese One Belt One Road Initiative and Cyprus’ role as a
stepping stone into the Region»
Το σεμινάριο διεξήχθη τον Ιούνιο του 2017 στην Πρεσβεία
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και το παρακολούθησαν
25 Κύπριοι και 25 Κινέζοι επιχειρηματίες.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν τα
πλεονεκτήματα της Κύπρου και ο σημαντικός ρόλος που μπορεί
να διαδραματίσει στα πλαίσια του «Δρόμου του Μεταξιού» ως
γέφυρα μεταξύ της Κίνας και της Ευρώπης.
Κινέζικο Πολιτιστικό Φεστιβάλ

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση του Κύπρο-Ρωσικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου
«The Future of Cyprus for Russian Business»

Ο Κύπρο-Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος σε συνεργασία
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κέντρο από Ρώσικες εταιρείες.
Το φόρουμ επικεντρώθηκε στη σύσφιξη των επιχειρηματικών
σχέσεων Κύπρου και Ρωσίας στους τομείς των υπηρεσιών, των
επενδύσεων, της κτηματαγοράς, των ιδιωτικοποιήσεων, των
ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών, των νομικών υπηρεσιών,
του τουρισμού, του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της
ναυτιλίας. Στην αποστολή έλαβαν μέρος 18 εταιρείες από
την Κύπρο οι οποίες είχαν συναντήσεις με πέραν των 80
επιχειρήσεων από τη Ρωσική Ομοσπονδία.
Συνέδριο με θέμα: «The Future of Cyprus for Russian
Business»
Το ΚΕΒΕ και ο Κύπρο-Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
διοργάνωσαν το Μάρτη του 2017 στη Λεμεσό συνέδριο
με θέμα: «The Future of Cyprus for Russian Business» στο
οποίο συμμετείχαν πέραν των 180 Κυπριακών και Ρωσικών
επιχειρήσεων.

Κοινότητας στη Κύπρο καθώς και ο Πρέσβης της Ρωσικής
Ομοσπονδίας κ. Stanislav Osadchiy.

Το συνέδριο χαιρέτησαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών
και ο Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο.

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την Υπουργό
Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Αιγύπτου

Δημιουργία Russian Desk στη Λεμεσό

Με αφορμή τη 2η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής
Κύπρου–Αιγύπτου το ΚΕΒΕ και ο Κύπρο-Αιγυπτιακός
Επιχειρηματικός
Σύνδεσμος
διοργάνωσαν
Συζήτηση
Στρογγυλής Τραπέζης με την Αιγύπτια Υπουργό Επενδύσεων και
Διεθνούς Συνεργασίας Δρ. Σαχάρ Νασρ.

Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με συμμετοχή της Υπουργού Επενδύσεων και
Διεθνούς Συνεργασίας της Αιγύπτου που οργάνωσε το ΚΕΒΕ και
ο Κύπρο-Αιγυπτιακός Σύνδεσμος

Ο Κύπρο-Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος και το ΚΕΒΕ
από την 1/1/2016, λειτούργησαν Russian Desk, το οποίο
στεγάζεται στο ΕΒΕ Λεμεσού.
Στόχος του γραφείου είναι η προσέλκυση Ρώσων επιχειρηματιών
που διαμένουν στη Κύπρο. Το Russian Desk προωθεί λύσεις σε
προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίζουν στη διεκπεραίωση
των εργασιών τους οι Ρώσοι επιχειρηματίες στην χώρα μας. Τα
εγκαίνια του Russian Desk πραγματοποιήθηκαν στις 21/4/2016
στους Χαρουπόμυλους Λανίτη, στη Λεμεσό.

Στην εκδήλωση συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος,
καθώς και τα στρατηγικά πλεονεκτήματα των δύο χωρών. Επίσης,
έγιναν παρουσιάσεις κυπριακών και αιγυπτιακών αναπτυξιακών
έργων, καθώς και επενδυτικών ευκαιριών.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης υπογράφηκε ανανεωμένο
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΚΕΒΕ και του Συνδέσμου
Αιγύπτιων Επιχειρηματιών (ΕΒΑ).

Το Russian Desk έχει αναθέσει σε ελεγκτικό γραφείο τη
διεξαγωγή έρευνας μεταξύ των Ρώσων Επιχειρηματιών που
δραστηριοποιούνται κυρίως στη Λεμεσό, με στόχο την
καταγραφή μέσα από συνεντεύξεις, των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν στην διεκπεραίωση των εργασιών τους καθώς
και των εισηγήσεων τους για την αντιμετώπιση/επίλυση
τους. Τα αποτελέσματα αυτά θα τύχουν αξιολόγησης και θα
προωθηθούν για επίλυση/υλοποίηση στη βάση συγκεκριμένων
εισηγήσεων.

Εκδήλωση με θέμα «Μία νέα εποχή στις επιχειρηματικές
σχέσεις Κύπρου και Ινδίας»
Το ΚΕΒΕ και ο Κύπρο-Ινδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος, σε
συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας στην Κύπρο,
διοργάνωσαν θεματική εκδήλωση με κύριο ομιλητή τον
Υφυπουργό Εξωτερικών της Ινδίας κ. M.J. Akbar.
Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος επιχειρηματίες-μέλη του ΚΕΒΕ
και του Κύπρο-Ινδικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου, καθώς
επίσης Υπουργοί και άλλοι κρατικοί αξιωματούχοι.

Το Δεκέμβριο του 2016 διοργανώθηκε επίσημο δείπνο στη
Λεμεσό υπό την αιγίδα της ΑΕ Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη. Στο δείπνο παρευρέθηκε
μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών της Ρωσικής Οικονομικής

Μεταξύ άλλων, ο Ινδός Υφυπουργός τόνισε τις παραδοσιακά

57

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

φιλανθρωπικό του δείπνο προς όφελος του Ιδρύματος
«Ελπίδα» για παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Γαλλικής
Πρεσβείας στην Κύπρο και ήταν υπό την αιγίδα του Επίτροπου
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στο δείπνο έλαβαν μέρος γύρω στα 230 άτομα, βοηθώντας
στο να μαζευτεί ένα σημαντικό ποσό για ενίσχυση του έργου
που επιτελεί το ίδρυμα.
Θεματική εκδήλωση Κύπρο-Σκανδιναβικού
Επιχειρηματικού Συνδέσμου
Ο
Κύπρο-Σκανδιναβικός
Επιχειρηματικός
Σύνδεσμος
διοργάνωσε θεματική εκδήλωση στη Λευκωσία με τίτλο «Solar
Energy Projects in Cyprus».

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ινδίας κ. M.J. Akbar σε εκδήλωση στο ΚΕΒΕ

εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ινδίας και παρουσίασε τις
προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς επιχειρηματικής
και εμπορικής συνεργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους
τομείς του τουρισμού και των τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών καθώς και στην αξιοποίηση της Κύπρου ως
περιφερειακής βάσης για Ινδικές εταιρείες που επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κύριος ομιλητής ήταν ο κ. Håkan Henriksson, Γενικός Διευθυντής
της εταιρείας Scandinavian Solar Parks, ο οποίος, μεταξύ
άλλων, ανέλυσε τις προοπτικές που υπάρχουν στον τομέα της
ηλιακής ενέργειας και των φωτοβολταϊκών συστημάτων και
εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η Σκανδιναβική εταιρεία
επενδύει στην Κύπρο.

Γεύμα εργασίας Κύπρου-Ισραηλίτικου Επιχειρηματικού
Συνδέσμου

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη των Πρεσβειών
της Σουηδίας και της Φινλανδίας στην Κύπρο και σ’ αυτή
έλαβαν μέρος επιχειρηματίες-μέλη του Κύπρο-Σκανδιναβικού
Επιχειρηματικού Συνδέσμου.

Ο Κύπρο-Ισραηλίτικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος διοργάνωσε
και φέτος το ετήσιο γεύμα εργασίας σε ξενοδοχείο στη
Λευκωσία, με πέραν των 100 συμμετεχόντων. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Ισραήλ
στην Κύπρο.

Εκδήλωση από τον Κύπρο-Αμερικάνικο Επιχειρηματικό
Σύνδεσμο με τίτλο «The Business of Protecting Υour
Business»

Κύριος ομιλητής ήταν ο κ. Manuel Trajtenberg, οικονομολόγος,
καθηγητής και μέλος του Ισραηλινού Κοινοβουλίου (Knesset),
ο οποίος πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο «The current
economic and social challenges: Possible lessons to Cyprus &
Israel».

Με σκοπό την ενημέρωση και την προστασία των επιχειρήσεων
από το ηλεκτρονικό έγκλημα, ο Κύπρο-Αμερικάνικος
Επιχειρηματικός Σύνδεσμος διοργάνωσε σχετική εκδήλωση
με κύριο ομιλητή τον Αμερικανό Ειδικό Πράκτορα της CIA
Αριστείδη Μαχαίρα, ο οποίος εξειδικεύεται στο ηλεκτρονικό
έγκλημα.

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό θέμα έδωσε την ευκαιρία στους
συμμετέχοντες να ενημερωθούν και να συζητήσουν με τον
παγκοσμίου φήμης οικονομολόγο.

Η εκδήλωση με τίτλο “The Business of Protecting your Business”
πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας
στη Κύπρο καθώς και πολλές εταιρείες μέλη του Συνδέσμου. Η
εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία και σ’ αυτή συμμετείχαν πέραν
των 200 ατόμων.

Φιλανθρωπικό Δείπνο Κύπρο-Γαλλικού επιχειρηματικού
Συνδέσμου
Στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς, ο ΚύπροΓαλλικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος διοργάνωσε το ετήσιο
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Στιγμιότυπα από τις επαφές και συναντήσεις που είχε στη Θεσσαλονίκη, πολυμελής αποστολή του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας

Εκδήλωση του Κύπρο-Βρετανικού Επιχειρηματικού
Συνδέσμου με θέμα «UK’S Referendum on the EU»
Ο Σύνδεσμος σε συνεργασία με τον ICAEW (Σύνδεσμο
Εγκεκριμένων Λογιστών Βρετανίας) και την Υπάτη Αρμοστεία
του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο διοργάνωσαν για 7η
συνεχή χρόνια συζήτηση τύπου πάνελ, με θέμα τις επιπτώσεις
ενός πιθανού Brexit. Στη συζήτηση, η οποία πραγματοποιήθηκε
πριν το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, συζητήθηκαν
οι πιθανές επιπτώσεις στις επιχειρηματικές σχέσεις των δύο
χωρών. Την εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν και στελέχη του
Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, προσφώνησε ο
κος Michael Izza, Γενικός Διευθυντής του ICAEW .
Με το πέρας της εκδήλωσης τα αποτελέσματα καταγράφηκαν
και δόθηκαν στη δημοσιότητα καθώς επίσης και στις αρμόδιες
αρχές. Ως επακόλουθο, ο Σύνδεσμος προχώρησε σε
εξειδικευμένες δράσεις αναφορικά με το Brexit.
Εκδήλωση από τον Κύπρο-Ελλαδικό Επιχειρηματικό
Σύνδεσμο με θέμα την παρουσίαση της Θεσσαλονίκης
Διοργανώθηκε εκδήλωση στο ΚΕΒΕ με θέμα «Παρουσίαση της
Θεσσαλονίκης στη Λευκωσία». Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε
συνεργασία με τις Δημοτικές Αρχές της Θεσσαλονίκης, είχε
τη μορφή Επιχειρηματικής Αποστολής και σ’ αυτή συμμετείχαν
20 Ελλαδικές επιχειρήσεις. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η
παρουσίαση των ευκαιριών συνεργασίας σε θέματα τουρισμού,
εκπαίδευσης, γαστρονομίας, υγείας αλλά και γενικά η ανάδειξη
της επιχειρηματικής δραστηριότητας μεταξύ των επιχειρήσεων

Από το δείπνο που διοργάνωσε ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ελλάδας
κατά το οποίο τιμήθηκαν η Εθνική Τράπεζα (Κύπρου) Λτδ και η εταιρία J&P

Θεσσαλονίκης και Λευκωσίας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν
γύρω στους 200 Κύπριους επιχειρηματίες οι οποίοι
ενημερώθηκαν για τις ευκαιρίες συνεργασίας που υπάρχουν.
Επιχειρηματικό δείπνο Κύπρο-Ελλαδικού Επιχειρηματικού
Συνδέσμου
Πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά το επιχειρηματικό
δείπνο του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στη
Λευκωσία, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, ο Πρόεδρος του
ΚΕΒΕ καθώς επίσης και 200 επιχειρηματίες μέλη του Συνδέσμου
και του ΚΕΒΕ.
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
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Στιγμιότυπα από το επιτυχημένο σεμινάριο με θέμα «How s@fe is your business»

Τ

α Εργασιακά θέματα απασχόλησαν το ΚΕΒΕ και έτυχαν
της ιδιαίτερης προσοχής του καθότι οι εξελίξεις που
διαμορφώνονται στον τομέα των εργασιακών σχέσεων,
επηρεάζουν άμεσα τον τομέα της απασχόλησης και κατ’
επέκταση τη βιωσιμότητα των Κυπριακών Επιχειρήσεων και το
βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

νομοσχεδίων με στόχο τη 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.

Σ’ αυτά τα πλαίσια το ΚΕΒΕ συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στις
ελεύθερες συλλογικές και εταιρικές διαπραγματεύσεις και σε
όλα τα Τριμερή Σώματα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπου με τεκμηριωμένες θέσεις
συμβάλει αποφασιστικά προς την επίτευξη κοινά αποδεκτών
ρυθμίσεων στα θέματα που εγείρονται. Σημαντική είναι και η
συμβολή του ΚΕΒΕ στην ετοιμασία και έγκριση νομοθετημάτων.
Κύριο μέλημα του ΚΕΒΕ είναι η στήριξη της επιχειρηματικής
δραστηριότητας που αποτελεί την ατμομηχανή για σταθερή και
βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, με σεβασμό στα εργασιακά
θέσμια.

Το ΚΕΒΕ ζήτησε από τη Βουλή να προχωρήσει άμεσα στην
ψήφιση των νομοσχέδιων για εκσυγχρονισμό του δημόσιου
τομέα 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. Δυστυχώς η Βουλή καταψήφισε τα νομοσχέδια.
Παρά τις αρνητικές εξελίξεις, το ΚΕΒΕ συνέχισε να προωθεί
τα θέματα αυτά υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση
επαναφορά του θέματος ενώπιον της Βουλής. Ως αποτέλεσμα
η Κυβέρνηση πραγματοποίησε νέο κύκλο διαβουλεύσεων με τις
πολιτικές δυνάμεις με στόχο την τροποποίηση των νομοσχεδίων
για να καταστεί δυνατή η ψήφιση τους.

Κατά την υπό αναφορά περίοδο η ανεργία στην Κύπρο τον
Απρίλιο του 2017 ήταν 11.6% σημειώνοντας σταδιακή μείωση
της τάξης του 10% σε σύγκριση με το 12.4% που ήταν τον
Απρίλιο του 2016.
Η αύξηση της απασχόλησης και η καταπολέμηση της ανεργίας
αποτελούσε πάντοτε για το ΚΕΒΕ τομέα υψίστης προτεραιότητας.
Προς το σκοπό αυτό 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 βελτιώσει
και να επεκτείνει τα σχέδια στήριξης της απασχόλησης σε
νέους τομείς έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην τόνωση
της απασχόλησης με την πρόσληψη χιλιάδων ανέργων.

Το ΚΕΒΕ συναντήθηκε με εκπροσώπους της Τρόικα (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα). Κατά τη συνάντηση αυτή το ΚΕΒΕ εξέφρασε τη
μεγάλη του ανησυχία για τη μεγάλη καθυστέρηση στη ψήφιση
των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας
και τη σημασία που έχει η ψήφιση τους για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας και την προσέλκυση
νέων επενδύσεων. Παράλληλα το ΚΕΒΕ εξήγησε τις θέσεις
του στα θέματα της Α.Τ.Α και του ΓεΣΥ και ενημέρωσε για την
πορεία των συλλογικών διαπραγματεύσεων για ανανέωση των
συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα.

Κατά την υπό αναφορά περίοδο το ΚΕΒΕ επικρότησε τις
ενέργειες της Κυβέρνησης να καταθέσει στη βουλή αριθμό

Το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.)
βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων με το Υπουργείο Εργασίας
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Απασχόλησης, των μέτρων καταπολέμησης της ανεργίας,
του ξένου εργατικού δυναμικού και του Ταμείου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.

να κηρύσσει την έναρξη διαλόγου μεταξύ των Κοινωνικών
Εταίρων με στόχο να βρεθεί λύση σε ένα τόσο σημαντικό θέμα
που επηρεάζει τόσο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς όσο
και της οικονομίας.

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 το πλαίσιο της νομοθεσίας
που επιβάλει υποχρεώσεις στους εργοδότες με στόχο να
εκπαιδεύσει και να ενημερώσει τους εργοδότες μέλη του και
διευθυντές στελέχη επιχειρήσεων. Επίσης το ΚΕΒΕ συμμετείχε
ενεργά στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας και
στις εξειδικευμένες επιτροπές και συνέβαλε εποικοδομητικά
στην υιοθέτηση πολιτικής για ασφαλείς χώρους εργασίας.
Παράλληλα το ΚΕΒΕ με συνεχείς εγκυκλίους του ενημέρωνε
τα μέλη του για τις σημαντικότερες εξελίξεις στα θέματα
ασφάλειας και υγείας που τους επηρεάζουν άμεσα.

Το ΚΕΒΕ υπέβαλε ολοκληρωμένες θέσεις οι οποίες έχουν
ληφθεί σοβαρά υπόψη στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης
που κατέθεσε η Υπουργός Εργασίας. Το ΚΕΒΕ μετά από μεγάλο
προβληματισμό δίνοντας μεγάλη σημασία στη διατήρηση
ομαλών εργασιακών σχέσεων αποφάσισε να αποδεκτεί
την πρόταση για μια μεταβατική συμφωνία διάρκειας τριών
ετών διατηρώντας την πάγια θέση του ότι ο θεσμός είναι
αναχρονιστικός και πρέπει να καταργηθεί.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε το ΚΕΒΕ στην ανανέωση των
συλλογικών συμβάσεων με την άμεση συμμετοχή του στις
διαπραγματεύσεις τόσο σε κλαδικό όσο και σε εταιρικό
επίπεδο έχοντας σαν πολιτική του ότι η μικρή σταθεροποίηση
που παρατηρείται στις επιχειρήσεις και η οριακή ανάκαμψη
της οικονομίας δεν επιτρέπει ακόμα την άμεση και πλήρη
αποκατάσταση των μισθών και ωφελημάτων καθότι η
οικονομία είναι ακόμα αρκετά εύθραυστη. Ως αποτέλεσμα των
διαπραγματεύσεων αυτών σε κάποιες περιπτώσεις οι συμβάσεις
ανανεώθηκαν χωρίς καμία μεταβολή και σε ορισμένες άλλες
έγιναν ειδικές συμφωνίες διατηρώντας μέρος της μείωσης του
εργατικού κόστους συμβάλλοντας στην ανάγκη για σταδιακή
αποκατάσταση των μειώσεων που έγιναν σε μισθούς και
ωφελήματα.

Το ΚΕΒΕ πραγματοποίησε αρκετές συσκέψεις με το Υπουργείο
Εργασίας, τις Επαγγελματικές Οργανώσεις καθώς επίσης και
με τις 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.

Κατά την υπό αναφορά περίοδο το ΚΕΒΕ λαμβάνοντας σοβαρά
υπόψη την αδυναμία των επιχειρήσεων να καταβάλουν έγκαιρα
τις εισφορές τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων λόγω της
βαθιάς 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.

Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα

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.

Τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν το Εργατικό
Συμβουλευτικό Σώμα στις εργασίες του οποίου το ΚΕΒΕ
συμμετείχε ενεργά ήταν τα ακόλουθα:
• Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (Α.Τ.Α.)

Επιπρόσθετα το ΚΕΒΕ σε συνάντηση που είχε με την Υπουργό
Εργασίας κατέθεσε εμπεριστατωμένο Υπόμνημα με εισηγήσεις
που καλύπτουν τα θέματα: της νομοθετικής ρύθμισης του
δικαιώματος της απεργίας στις ουσιώδεις υπηρεσίες, της
νομοθετικής ρύθμισης των Συλλογικών Συμβάσεων, της Α.Τ.Α,
της μείωσης εισφοράς εργοδοτών στα Ταμεία Πλεονάζοντος
Προσωπικού, της αποζημίωσης των απωλειών των Ταμείων
Προνοίας, της παράνομης και αδήλωτης εργασίας, της
επιθεώρησης στους χώρους εργασίας, των ευέλικτων μορφών
απασχόλησης, του εκσυγχρονισμού των Δημόσιων Υπηρεσιών

• Τροποποίηση του Νόμου και των Κανονισμών για την
αδήλωτη εργασία.
• Νομοσχέδιο για την προστασία της πατρότητας.
• Τροποποίηση του Νόμου για την προστασία της μητρότητας.
• Τροποποίηση του Νόμου για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
• Νομοσχέδιο
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Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

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

• Νομοσχέδιο και Κανονισμοί για την απόσπαση εργαζομένων
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών.

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

• Νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση της άσκησης των
δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης
κυκλοφορίας.

• Εξέταση αιτήσεων πληρωμής λόγω πλεονασμού.

• Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγγραφή
Υποστατικών, Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων) Κανονισμοί.

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

• Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος.

• Εφαρμογή του Νόμου περί ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων
Κοινωνικών Εισφορών.

• Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Έκδοση
βεβαίωσης Εγγραφής Υποστατικών, Εγκαταστάσεων,
Επιχειρήσεων και Χώρων Εργασίας Διάταγμα.

• Σύνταξη επιζώντος για τους άντρες χήρους.
• Υποστελέχωση Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

• Σχέδια παροχής κινήτρων για την εργοδότηση μακροχρόνια
ανέργων.

• Επενδυτική πολιτική Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

• Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξώδικη
Ρύθμιση Αδικημάτων) Κανονισμοί.

• Οικονομικές Καταστάσεις
Ασφαλίσεων.

• Τροποποίηση του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία
Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης
Νόμου).

• Οικονομική Κατάσταση του Λογαριασμού Παροχών
Ανεργίας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά το
2016.

• Τροποποιητικοί Κανονισμοί του περί Τερματισμού
Απασχολήσεως (Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό) Νόμου.

Συμβούλιο Κεντρικού Ταμείου Αδειών

του

Ταμείου

Κοινωνικών

Το Συμβούλιο Κεντρικού Ταμείου Αδειών ασχολήθηκε με τις
οικονομικές καταστάσεις του Κεντρικού Ταμείου Αδειών για
το 2016, τον προϋπολογισμό του Ταμείου για τα έτη 20172019, τη λειτουργία του Σχεδίου Επιχορήγησης Αδειών για το
2017 και την οικονομική βιωσιμότητα του ταμείου. Λόγω της
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.

• Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση,
Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων
Υγραερίου) Κανονισμοί.
• Τροποποιητικό Νομοσχέδιο για τον έλεγχο των ωρών
οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών ορισμένων οχημάτων.
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.

Συμβούλια Ταμείων Πλεονάζοντος Προσωπικού και
Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε
Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη

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.

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
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ταμείων για το 2016.

• Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Επίβλεψη της
Υγείας) Κανονισμοί του 2017.

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που εξετάστηκαν για πληρωμή
από το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού το 2016 ήταν 5836
(3779 νέες αιτήσεις και 2057 αιτήσεις που εκκρεμούσαν) και
εγκρίθηκαν 4558. Το συνολικό ποσό που πληρώθηκε ήταν
€42,732.960.

• Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγγραφή
Υποστατικών, Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων) Κανονισμοί
του 2017.
• Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι
Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

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:

• Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί
Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

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

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 2015,
η διαχείριση και παρακολούθηση του Σχεδίου τοποθέτησης
ανέργων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις,
η συμμετοχή ανέργων σε πολυεπιχειρησιακά προγράμματα
κατάρτισης και το σχέδιο τοποθέτησης δικαιούχων Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) για απόκτηση εργασιακής
πείρας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

• Στατιστικά στοιχεία για τις δραστηριότητες του τομέα
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία το 2016.
• Εκστρατείες Επιθεωρήσεων για το 2017.
• Κώδικας Πρακτικής για την θερμική καταπόνηση των
εργαζομένων.
• Ενοποίηση των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία Κανονισμών και των περί Επιτροπών
Ασφάλειας Κανονισμών.

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.

• Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας
Πρακτικής για τη Διαβούλευση Εργοδότη και
Εργοδοτουμένων) Διάταγμα.
• Νέοι Κανονισμοί για το Υγραέριο.
• Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση
Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί.
• Οι περί Ασφάλειας και Υγείας
(Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) Κανονισμοί.

στην

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.

Εργασία

• Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2017.

• Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία Κανονισμοί του 2017.

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.

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

Εθνικός Φορέας Δημοσιογραφικής και Οικογενειακής
Πολιτικής

• Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξώδικη
Ρύθμιση Αδικημάτων) Κανονισμοί του 2017.

Το ΚΕΒΕ είχε ενεργό ρόλο στην ετοιμασία του Σχεδίου Δράσης
Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 2016-2017 με

• Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος.
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• Η Α.Τ.Α. καταβάλλεται μια φορά ανά έτος και ανέρχεται
σε ποσοστό 50% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή, όπως αυτός υπολογίζεται από τη Στατιστική
Υπηρεσία. Η Α.Τ.Α. υπολογίζεται την 1ην του μηνός εκάστου
έτους.

την κατάθεση εισηγήσεων. Κύριος σκοπός του Φορέα είναι η
παρακολούθηση των δημογραφικών αλλαγών 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.

• Κατά την 31/12/2017 η οποιαδήποτε Α.Τ.Α. έχει δοθεί
στους εργαζόμενους από κάθε κλάδο ή επιχείρηση κατά
τα προηγούμενα χρόνια ενσωματώνεται στους μισθούς.
Η Α.Τ.Α που θα παραχωρείται από την 1/1/2018 και
εντεύθεν θα υπολογίζεται επί του νέου μισθού που θα
προκύψει από την ανωτέρω ενσωμάτωση της Α.Τ.Α. στους
μισθούς, (λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε περαιτέρω
μεταγενέστερες αυξήσεις στους μισθούς).

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.

• Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει θετικό πρόσημο
ανάπτυξης της οικονομίας για το δεύτερο (2ο) και τρίτο
(3ο) τρίμηνο αναφορικά με οποιοδήποτε έτος για το οποίο
εφαρμόζεται η παρούσα συμφωνία, η Α.Τ.Α παγοποιείται
στο σημείο που είχε δοθεί και επανεκκινεί από το σημείο
της παγοποίησης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
καταβολής.

γ. Επιτροπή Παιδείας.
δ. Επιτροπή Πρόνοιας.
ε. Επιτροπή Υγείας.
Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (Α.Τ.Α.)

• Κατά την περίοδο ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, αν
η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έχει αρνητικό
πρόσημο, δεν επέρχεται μείωση των μισθών λόγω Α.Τ.Α και
εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις αύξησης του Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή.

Το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.)
ήταν ένα από τα σημαντικότερα θέματα τα οποία απασχόλησαν
τους κοινωνικούς εταίρους μέσα στα πλαίσια του διαλόγου
που πραγματοποιήθηκε με τη μεσολάβηση της Υπουργού
Εργασίας. Πάγια θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι η Α.Τ.Α είναι ενός
αναχρονιστικός θεσμός ο οποίος θα πρέπει να καταργηθεί και
ότι η Α.Τ.Α. θα πρέπει να αυξομειώνεται ανάλογα με την κίνηση
του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Κατά τη διάρκεια του Κοινωνικού
Διαλόγου το ΚΕΒΕ υπέβαλε τις εισηγήσεις και θέσεις του για
διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισμού της Α.Τ.Α. ώστε να
λαμβάνει υπόψη τις σημερινές πραγματικότητες της οικονομίας.
Μετά από αρκετές συναντήσεις η Υπουργός Εργασίας υπέβαλε
τη πιο κάτω πρόταση:

• Κατά την περίοδο ισχύος της παρούσας Συμφωνίας
συνεχίζεται ο Κοινωνικός Διάλογος με στόχο κατά την εκπνοή
της περιόδου της παρούσας Συμφωνίας να επιτευχθεί νέα
ρύθμιση απόδοσης της Α.Τ.Α. στη βάση της φιλοσοφίας της
Α.Τ.Α και οι Κοινωνικοί Εταίροι δεσμεύονται να προσέλθουν
σε εποικοδομητικό διάλογο για την εξεύρεση Συμφωνίας.
Το ΚΕΒΕ μετά από μεγάλο προβληματισμό και με υψηλό
αίσθημα ευθύνης στην ανάπτυξη και διατήρηση ομαλών
εργασιακών θέσεων αποφάσισε όπως αποδεκτεί την πρόταση
με την προϋπόθεση ότι τη συμφωνία αυτή θα υπογράψει και η
ΠΑΣΥΔΥ. Ως αποτέλεσμα της αποδοχής της συμφωνίας από
όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους (ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, ΣΕΚ, ΠΕΟ,
ΔΕΟΚ) αυτή υπογράφηκε στις 29/7/2017 στην παρουσία
της Υπουργού Εργασίας κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου και του Γενικού
Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ.

Μεταβατική Συμφωνία για την Αυτόματη Τιμαριθμική
Αναπροσαρμογή για περίοδο τριών ετών
Με στόχο τη διατήρηση της εργατικής ειρήνης αλλά και
τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, τα συμβαλλόμενα μέρη,
μετά τη διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου συμφώνησαν
όπως η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (Α.Τ.Α.)
καταβάλλεται για την περίοδο 2018, 2019 και 2020 ως
ακολούθως:

Παράλληλα το ΚΕΒΕ επεσήμανε στην Υπουργό Εργασίας ότι
στον Κοινωνικό Διάλογο που θα αναπτυχθεί πριν την εκπνοή
της μεταβατικής συμφωνίας θα υποβάλει εισηγήσεις οι
οποίες θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά της ατέλειες και τις
παρενέργειες του μηχανισμού της Α.Τ.Α στη εύρυθμη λειτουργία
της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα.

• Η Α.Τ.Α. καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι κατά το
δεύτερο (2ο) και τρίτο (3ο) τρίμηνο του προηγούμενου έτους
υπάρχει θετικό πρόσημο ανάπτυξης της οικονομίας.
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Ξένο εργατικό δυναμικό

προτεινόμενων προστίμων.

Κατά την υπό αναφορά περίοδο το Υπουργείο Εργασίας
ακολούθησε μια αυστηρή περιοριστική πολιτική σε ότι αφορά
την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες μειώνοντας τις
άδειες εργασίας αλλοδαπών.

Τελικά τον Ιούνιο ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων
τροποποιήσεις του Νόμου και των Κανονισμών για τις Κοινωνικές
Ασφαλίσεις. Ο Νόμος και οι Κανονισμοί προβλέπουν την
επιβολή αυστηρών ποινών σε περιπτώσεις διαπίστωσης
αδήλωτης εργασίας καθώς επίσης και διαφοροποίηση στη
διαδικασία γνωστοποίησης της έναρξης απασχόλησης
μισθωτού.

Το ΚΕΒΕ με συνεχείς παραστάσεις και επαφές με το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει προειδοποιήσει
ότι η ακολουθούμενη πολιτική είναι λανθασμένη καθότι οι
επιχειρήσεις απασχολούν αλλοδαπούς αφού προηγουμένως
εξάντλησαν όλες τις διαδικασίες για εξεύρεση κυπρίων
ή κοινοτικών. Το ΚΕΒΕ τόνισε ότι κατά την εφαρμογή των
διαδικασιών αποστολής υποψηφίων ανέργων στους εργοδότες
πρέπει να εξετάζεται προηγουμένως η καταλληλότητα τους να
ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες ειδικότητες που υπάρχει
ανάγκη, καθότι παρατηρείται το φαινόμενο να αποστέλλονται
άνεργοι σε ειδικότητες που είναι ακατάλληλοι και απρόθυμοι για
εργασία. Το ΚΕΒΕ προειδοποίησε ότι αν η κυβέρνηση συνεχίσει
την ίδια πολιτική τότε θα πλήξει περισσότερο τις επιχειρήσεις οι
οποίες έχουν ανάγκη για εργοδότηση προσωπικού, δεδομένου
ότι θα τους αποστέλλονται τα κατάλληλα άτομα.

Οι βασικότερες τροποποιήσεις του Νόμου είναι οι εξής:
• Όταν επιθεωρητής διαπιστώσει περίπτωση αδήλωτης
εργασίας μισθωτού επιβάλλει στον εργοδότη €500
διοικητικό πρόστιμο για κάθε μισθωτό αναφορικά με το μήνα
στον οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση, αυξανόμενο κατά
€500 για κάθε ημερολογιακό μήνα ή οποιοδήποτε μέρος
του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, πριν από το μήνα
στον οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση.
• Το συνολικό διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται σε
εργοδότη που απασχολεί μέχρι 10 ασφαλισμένους δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις €10,000 σε κάθε περίπτωση
διαπίστωσης παράβασης.

Παράλληλα το ΚΕΒΕ διαφώνησε με την πρόταση του Υπουργείου
Εργασίας η οποία καθορίζει ότι επιχειρήσεις στην Κύπρο θα
δικαιούνται να απασχολούν μόνο 6 αλλοδαπούς για σκοπούς
εργασίας ή εκπαίδευσης από τρίτες χώρες από επιχείρηση της
άλλης χώρας καθότι θα πληγούν μεγάλες εταιρείες οι οποίες
αποσπούν εργοδοτούμενους για συγκεκριμένη περίοδο για να
καλύψουν ανάγκες που παρατηρούνται κατά καιρούς.

• Σε περίπτωση καταβολής του διοικητικού προστίμου εντός 30
ημερών, το πρόστιμο μειώνεται κατά 30%, ενώ σε περίπτωση
εκπρόθεσμης καταβολής του αυξάνεται κατά €50 για κάθε
ημέρα καθυστέρησης.
• Ο μισθωτός, αναφορικά με τον οποίο διαπράχθηκε η
παράβαση, τεκμαίρεται ότι απασχολείτο στην υπηρεσία του
εργοδότη για τους αμέσως προηγούμενους 6 μήνες από την
ημέρα διαπίστωσης της παράβασης, με αποδοχές ίσες με
μιάμιση φορά των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, εκτός
αν ο εργοδότης αποδείξει μικρότερη περίοδο απασχόλησης
ή χαμηλότερες απολαβές.

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

• Αν σε εργοδότη επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο για δεύτερη
φορά μέσα σε 2 χρόνια, τότε η υπόθεση παραπέμπεται σε
Επιτροπή την οποία απαρτίζουν ο Διευθυντής Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και δύο Λειτουργοί του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η επιτροπή έχει την
εξουσία, με αιτιολογημένη απόφαση και με τη σύμφωνη
γνώμη του Υπουργού, να διατάξει προσωρινή αναστολή της
λειτουργίας της επιχείρησης ή τμημάτων της για χρονικό
διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες.

Το ΚΕΒΕ έχει επανειλημμένα ταχθεί εναντίον της παράνομης και
αδήλωτης εργασίας και κατ’ επέκταση οποιασδήποτε πρακτικής
που αναφέρεται στη μη σωστή εφαρμογή της εργατικής
νομοθεσίας. Το ΚΕΒΕ υποστηρίζει ότι η περαιτέρω συνέχιση
των μηχανισμών παρακολούθησης και συστηματικής εποπτείας
είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστούν συνθήκες υγιούς
ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας και να δημιουργηθούν
θέσεις εργασίας για Κύπριους ανέργους.
Παράλληλα η αδήλωτη εργασία αφενός πλήττει έσοδα του
δημόσιου τομέα και του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και αφ’ ετέρου δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος
νομοταγών επιχειρήσεων. Κατά την υπό αναφορά περίοδο
συζητήθηκε σε κοινωνικό διάλογο το νομοσχέδιο της Υπουργού
Εργασίας για καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στο
οποίο το ΚΕΒΕ εξέφρασε τη διαφωνία του για το ύψος των

• Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από οποιαδήποτε
απόφαση, μπορεί εντός 15 ημερών από τη γνωστοποίηση της
απόφασης, να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή Ενστάσεων
που απαρτίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 2
Λειτουργούς του ίδιου Υπουργείου, τους οποίους ορίζει
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ο Υπουργός και οι οποίοι είναι ιεραρχικά ανώτεροι από
τον επιθεωρητή που επέβαλε το διοικητικό πρόστιμο,
αναφέροντας γραπτώς την αιτιολογία για την υποβολή της
ένστασης και προσκομίζοντας τα αναγκαία υποστηρικτικά
στοιχεία και έγγραφα.
Παράλληλα έχουν ψηφιστεί και κανονισμοί οι οποίοι θα τεθούν
σε ισχύ σε ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο.
Μέχρι την ημερομηνία αυτή θα εξακολουθήσει να ισχύει η
έκδοση βεβαίωσης έναρξης απασχόλησης.
Το ΚΕΒΕ θα ενημερώσει τα μέλη του μόλις δημοσιευθούν οι
Κανονισμοί αυτοί.
Κώδικας πρακτικής για τη θερμική καταπόνηση των
εργαζομένων

Στιγμιότυπο από το Σεμινάριο με θέμα την εκπαίδευση υπεύθυνων ασφάλειας
και υγείας στην εργασία

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.

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.

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

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.

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.

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.

Σεμινάριο του ΚΕΒΕ για ασφάλεια και υγεία
Το ΚΕΒΕ συνέχισε με μεγάλη επιτυχία το πρωτοποριακό
πρόγραμμα εκπαίδευσης των Υπευθύνων Ασφαλείας και
Υγείας στην Εργασία. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 5
εβδομάδες.

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

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
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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.

Στιγμιότυπο από το σεμινάριο με θέμα «Εφαρμογή Εργατικών νομοθεσιών και
καλών εργατικών πρακτικών στις επιχειρήσεις»

• Ο Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος.

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

• Ο Περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμος.
• Νόμος για τη Διατήρηση και Διασφάλιση των Δικαιωμάτων των
Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Μεταβίβασης Επιχείρησης,
Εγκατάστασης, Τμήμα Επιχείρησης ή Εγκατάστασης.

Συμμετοχή στη Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας

• Ο Περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμος.
• Ταμεία Προνοίας.

Το ΚΕΒΕ, όπως κάθε χρόνο, συμμετείχε και φέτος στη Σύνοδο
της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας, ως μέλος της εργοδοτικής αντιπροσωπείας, που
πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη από τις 5 μέχρι τις 16 Ιουνίου
2017.

• 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.

Στη Συνδιάσκεψη, το ΚΕΒΕ εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ.
Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και
Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

• Ο περί ενημέρωσης του εργοδοτούμενου από τον εργοδότη
για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας.
• Προσωπικά δεδομένα στις εργασιακές σχέσεις.

Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της
Συνόδου, ήταν:

• Ο περί της προστασίας των μισθών Νόμος.
• Ο περί ίσης μεταχείρισης στην
επαγγελματική εκπαίδευση νόμος.

απασχόληση

και

• Θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία (Fundamental principles and rights at work).

• Ο περί προστασίας της μητρότητας νόμος.
• Ο περί εργασίας
απασχόλησης νόμος.

μέσω

επιχείρησης

• Απασχόληση και αξιοπρεπής εργασία για τη μετάβαση στην
ειρήνη (Employment and decent work for the transition to
peace).

προσωρινής

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

• Μετανάστευση εργατικού δυναμικού (Labour migration).
Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ συμμετείχαν ενεργά στις συζητήσεις
των πιο πάνω θεμάτων και πραγματοποίησαν επαφές για
θέματα εργασιακών σχέσεων με αξιωματούχους του Διεθνούς
Γραφείου Εργασίας και με αντιπροσωπείες ξένων χωρών που
συμμετείχαν στη Σύνοδο.

• 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

Το ΚΕΒΕ με τη συμμετοχή του στις Συνόδους αυτές και τις
επαφές που πραγματοποιεί, αποκτά σημαντικές εμπειρίες και
ενισχύει τις γνώσεις του για τις διεθνείς πρακτικές σε θέματα
εργατικής και κοινωνικής πολιτικής.

αιτημάτων
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
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Επιμορφωτική δραστηριότητα

Επόμενη Γενιά» (Λευκωσία, Πάφος)
• «Τεχνικές Πώλησης σε Περίοδο Οικονομικής Ύφεσης»
(Λευκωσία)

Η επιμορφωτική δραστηριότητα του ΚΕΒΕ συνεχίστηκε και το
2016 και κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων επιχειρηματικού
ενδιαφέροντος. Διοργανώθηκαν 40 προγράμματα σ’ όλες τις
πόλεις της Κύπρου.

• «Η Επαγγελματίας Γραμματέας που Κάνει τη Διαφορά»
(Λευκωσία)
• «Βασικές Αρχές
(Λευκωσία)

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 2016 συνεχίστηκε η συμφωνία του ΚΕΒΕ
με το Κυπριακό Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών για
την από κοινού διοργάνωση συγκεκριμένων σεμιναρίων.

• «Βασική Εργατική Νομοθεσία και Επιχειρήσεις»
(Λευκωσία 3 φορές, Λεμεσός, Λάρνακα)
• «Πρακτικό Εργαστήρι για θέματα Ενέγγυων Πιστώσεων»
(Λευκωσία 2 φορές, Λεμεσός)

(Λευκωσία 2 φορές)
Αξιοποίηση

Παραπόνων

Δυναμικού»

• «Έξυπνες Ιδέες για Ενέργειες Μάρκετινγκ» (Λευκωσία)

• «Πιστωτική Πολιτική και Έλεγχος Πιστώσεων»
και

Ανθρώπινου

• «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά»
(Λευκωσία)

Συγκεκριμένα διοργανώθηκαν τα ακόλουθα προγράμματα:

• «Χειρισμός
(Λευκωσία)

Διοίκησης

• «Financing Stretegies and Methods for the Cyprus Food &
Beverages Sector» (Λευκωσία)

Πελατών»

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

• «Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας»
(Λευκωσία 2 φορές)

Επαγγελματικές εξετάσεις

• «Αποτελεσματική Διαχείριση Εφοδιασμού και Αποθήκης
μέσα σε Συνθήκες Οικονομικής Περισυλλογής»

Το Φεβρουάριο του 2015, το ΚΕΒΕ (Κυπριακό, Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο) συνήψε συνεργασία με τον
Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής (CCS - Cyprus 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.

(Λευκωσία 2 φορές)
• «Εγγυητικές – Χρήση και Σημασία των Εγγυητικών Επιστολών
– Πότε Εκδίδονται και Πότε Πληρώνονται»
(Λευκωσία, Λεμεσός)
• «Σωστή Οργάνωση και Καλή Διαχείριση στο Γραφείο»
(Λευκωσία 2 φορές)
• «Αξιοποίηση των Social Media για Σκοπούς Μάρκετινγκ,
Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών» (Λευκωσία)

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 καθώς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς ως
το κατ’ εξοχήν αξιόπιστο εργαλείο πιστοποίησης ψηφιακών
δεξιοτήτων διεθνώς.

• «Αποτελεσματική Προβολή και Προώθηση Προϊόντων στα
Σημεία Πώλησης» (Λευκωσία)
• «Εφαρμογή Εργατικής Νομοθεσίας στις Επιχειρήσεις»
(Λευκωσία 2 φορές, Λεμεσός)
• «Ασφαλίσεις Ευθύνης Επιχειρήσεων» (Λευκωσία)
• «Στρατηγική Πωλήσεων σε Δύσκολους Καιρούς» (Λευκωσία)

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.

• «Διαχείριση των Επιχειρηματικών Κινδύνων» (Λευκωσία)
• «Downsizing & Employee Engagement» (Λευκωσία)
• «Content Marketing & Online Reputation Management for
Cyprus Small Enterprises» (Λευκωσία, Λεμεσός)
• «Tactical Sales Initiatives & Online Marketing for the Cyprus
Tourism Sector» (Λεμεσός)
• «Στρατηγική για Επιβίωση και Ανάπτυξη της Οικογενειακής
Επιχείρησης: Διαχείριση της Κρίσης και της Μετάβασης στην
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Στην Κύπρο τα προγράμματα ECDL προσφέρονται σε πάνω από
200 Εγκεκριμένα Εκπαιδευτικά Εξεταστικά Κέντρα σε όλες τις
επαρχίες.

Τα πιστοποιητικά ECDL πλέον φέρουν και το λογότυπο του
ΚΕΒΕ.
Σημαντική εξέλιξη το 2016 ήταν η απόφαση που πήρε το
Υπουργικό Συμβούλιο σε σχετική συνεδρία του με θέμα
«Υλοποίηση Εθνικής Συμμαχίας Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας»
για την εισαγωγή πιστοποίησης ECDL σε εθελούσια βάση σε
μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από την σχολική
χρονιά 2016-2017 προσφέρεται η εξέταση ECDL δωρεάν
στους μαθητές γυμνασίων και καλύπτει τέσσερις ενότητες
(Wordprocessing, Spreadsheets, Presentations, Databases).

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.

Το KEBE και το CCS συμμετείχαν με δικό τους περίπτερο
στην εκπαιδευτική έκθεση «Εκπαίδευση και Καριέρα 2017»
που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε
συνεργασία με το ΚΕΒΕ, ΟΕΒ και το Ευρωπαϊκό Γραφείο
Κύπρου.

Η υιοθέτηση του ECDL για τεκμηρίωση των ικανοτήτων του
νεοεισερχόμενου ή και υφιστάμενου προσωπικού αυξάνει
την παραγωγικότητα και μειώνει το κόστος εκπαίδευσης της
επιχείρησης. Γι’ αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις
αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά του ECDL.

Από την υπογραφή Συμφωνίας του ΚΕΒΕ με το Σύνδεσμο Αιγυπτίων Επιχειρηματικών

Από τη συνάντηση αντιπροσωπείας του ΚΕΒΕ με την Ομοσπονδία των Ρωσικών Επιμελητηρίων
στη Μόσχα
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Τ

Ιστοσελίδα ΚΕΒΕ

ο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
αναβαθμίζει συστηματικά και σε συνεχή βάση το
σύστημα παροχής πληροφοριών του, αφού γνωρίζει
ότι η επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα βασίζεται σε
μεγάλο βαθμό στην έγκυρη και άμεση παροχή επιχειρηματικής
πληροφόρησης.

Η ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ παρέχει πλήρη πληροφόρηση
στους εκατοντάδες επισκέπτες της από την Κύπρο και το
εξωτερικό, σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του
Επιμελητηρίου. 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.

Στα πλαίσια αυτά, το ΚΕΒΕ προσφέρει διάφορες υπηρεσίες
πληροφόρησης σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις
τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις σε Κύπρο και εξωτερικό, ενώ
συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά έργα, και προωθεί τις επιχειρηματικές
συνεργασίες αλλά και τα Κυπριακά προϊόντα και υπηρεσίες
στο εξωτερικό. Η διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων είναι μια άλλη μορφή πληροφόρησης, για
την οποία γίνεται λεπτομερής αναφορά σε άλλο μέρος της
παρούσας έκθεσης.

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 Ευρωπαϊκό Γραφείο
Κύπρου και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) το οποίο έχει
το ρόλο του συντονιστή.

Τράπεζα Πληροφοριών ΚΕΒΕ
Η τράπεζα πληροφοριών του ΚΕΒΕ περιλαμβάνει περισσότερες
από 6,000 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).

Αποτελεί
μηχανισμό
πληροφόρησης
και
παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Ευρώπης. Συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) στα πλαίσια του Προγράμματος για
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ 20142020 (COSME) γι’ αυτό και οι υπηρεσίες που προσφέρονται
είναι δωρεάν.

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.

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο Δίκτυο
υποστήριξης ΜμΕ στον κόσμο με εκπροσώπηση σε 67 χώρες: 28
Κράτη Μέλη Ε.Ε. + Αλβανία, Αργεντινή, Αρμενία, Λευκορωσία,
Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Καμερούν, Καναδάς, Χιλή, Κίνα,
Αίγυπτος, Γεωργία, Ισλανδία, Ινδία, Ινδονησία, Ισραήλ, Ιαπωνία,
Ιορδανία, ΦΥΡΟΜ, Μεξικό, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νέα
Ζηλανδία, Νιγηρία, Νορβηγία, Παραγουάη, Περού, Ρωσία,
Σερβία, Σιγκαπούρη, Νότιος Κορέα, Ελβετία, Ταϊβάν, Τυνησία,
Τουρκία, Ουκρανία, Αμερική, Βιετνάμ, Κατάρ.

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.
Κατ’ ιδίαν πληροφόρηση – Trade Enquries

Οι κυριότερες υπηρεσίες του Κυπριακού Κέντρου προς τις ΜμΕ
είναι:

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.

• Αναζήτηση ξένων αξιόπιστων επιχειρηματικών συνεργατών σε
ότι αφορά την εκπροσώπηση/διανομή Κυπριακών προϊόντων
στο εξωτερικό, την εισαγωγή/εκπροσώπηση νέων προϊόντων
στην Κυπριακή αγορά, την παροχή υπηρεσιών και την χρήση
νέας τεχνολογίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών.
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• Διευθέτηση συναντήσεων (Β2Β) στο εξωτερικό
επιχειρηματικές και τεχνολογικές συνεργασίες.

πηγές με σκοπό την εξυπηρέτηση των Κυπριακών επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα:

για

TED

• Υποστήριξη της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης
των Κυπριακών επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας και
προώθησης του επιχειρηματικού τους προφίλ.

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

• Ενημέρωση και καθοδήγηση για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης
από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

CORDIS

• Πληροφόρηση για την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα πρότυπα.

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

• Πρακτικές συμβουλές για την επιχειρηματική δραστηριότητα
σε άλλη χώρα (νομικές απαιτήσεις, πληροφορίες ξένων
αγορών).
• Υποστήριξη σε θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Διαχείρισης
Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας.

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

• Καθοδήγηση για Επιχειρησιακή Ανάπτυξη.
• Ενθάρρυνση της συμμετοχής των Κυπριακών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την
ΕΕ.

CURIA

• 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.

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 δεν είναι αυθεντικά
και διατίθενται δωρεάν (http://curia.europa.eu/).

• Συμβουλές σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της περιόδου 2016 - 2017, το
Κέντρο πραγματοποίησε 10 τοπικές ενημερωτικές εκδηλώσεις σε
θέματα της Ε.Ε. όπου έλαβαν μέρος πέραν των 365 επιχειρήσεων.
Διεκπεραιώθηκαν πέραν των 300 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
στην διοργάνωση 3 επιχειρηματικών συναντήσεων στα
πλαίσια επιχειρηματικών αποστολών από και προς την Κύπρο.
Δημιούργησε 17 νέα επιχειρηματικά προφίλ Κυπριακών εταιρειών
για προώθηση τους στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να προκύψουν
2 επιχειρηματικές συμφωνίες.

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.europarl.europa.eu/oeil).

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν 31 επιτόπιες επισκέψεις σε όλη την
Κύπρο με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών του Κέντρου σε
τοπικές επιχειρήσεις.
Τράπεζες Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

PreLex

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

Η εν λόγω βάση δεδομένων σχετίζεται με τις διαθεσμικές
διαδικασίες και παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης
των κύριων σταδίων διαδικασίας λήψης αποφάσεων μεταξύ
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Mediterranean and Black Sea και ακρώνυμο MENTOR. Το
συγκεκριμένο έργο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα Κέντρο
Γαλάζιας Σταδιοδρομίας, ενώ στοχεύει να προσελκύσει νέα
άτομα αλλά και έμπειρους επαγγελματίες και με καθοδηγητικές
δράσεις να συνεισφέρει στην κάλυψη των υπάρχοντων κενών
δεξιοτήτων σε τέσσερεις σημαντικούς τομείς της Γαλάζιας
Ανάπτυξης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και
της Μαύρης Θάλασσας: θαλάσσιες μεταφορές (ναυτιλία,
λιμάνια, ναυπηγοεπισκευή και ναυπηγική βιομηχανία),
κρουαζιέρα και θαλάσσιος τουρισμός, υδατοκαλλιέργειες
και υπεράκτια εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Ταυτόχρονα, το MENTOR επιδιώκει να πληροφορήσει τους
νέους που αναζητούν εργασία στους πιο πάνω τομείς για τις
προοπτικές που διανοίγονται και παράλληλα να υποστηρίξει
σχετικές επιχειρήσεις στην εξεύρεση προσωπικού με τα
απαιτούμενα προσόντα.

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 Sectoral and
Trade Barriers Database, SPS Database, Statistics 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).

Το πρόγραμμα είναι διετές και ξεκίνησε το Μάρτιο του 2017.
Συντονιστής εταίρος είναι το Ωκεανογραφικό Κέντρο του
Πανεπιστήμιου Κύπρου, ενώ συμμετέχουν 6 ακόμα εταίροι
από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία:
το Ινστιτούτο Θαλασσίων Υποθέσεων Ανατολικής Μεσογείου
(Mar.In.E.M.), το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
(ΕΜΠ), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Marine Cluster Bulgaria (Βουλγαρία), και το Ναυτικό Πανεπιστήμιο της
Κωνστάτζα (Ρουμανία).

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 υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ συμμετείχε με επιτυχία
σε διάφορα συγχρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Η πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου διοργανώθηκε τον
Μάρτιο 2017, στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου
που πέρασε έχει διενεργηθεί έρευνα με στόχο να εντοπιστούν
οι τάσεις και οι υφιστάμενες ανάγκες που παρουσιάζουν οι
προαναφερόμενοι τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας.

• Investing in sustainable blue growth and competitiveness
through 3-Pillar Business Model (3-PBM) iBlue
Το έργο iBlue είναι το νέο έργο στο οποίο συμμετέχει το ΚΕΒΕ
ως εταίρος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Interreg MED 20142020, Άξονα Προτεραιότητας Promoting Mediterranean Innovation Capacities to develop smart and sustainable growth.

• Support for small and medium-sized enterprises engaging in apprenticeships: apprenticeship coaches for SMEs
(AC4SME)
Το ΚΕΒΕ, μαζί με άλλα 18 Επιμελητήρια της Ευρώπης και με
επικεφαλή εταίρο τα Ευρωεπιμελητήρια, συμμετέχει στο έργο
Apprenticeship Coaches for SMEs - AC4SME.

Στόχος του εν λόγω έργου είναι η αειφόρα ανάπτυξη του
ναυτιλιακού τομέα και συγκεκριμένα αυτού των σκαφών
αναψυχής (κατασκευή, συναφείς υπηρεσίες, τουρισμός)
με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός διασυνοριακού
Μεσογειακού δικτύου το οποίο θα υποβοηθήσει στην αειφόρο
ανάπτυξη του κλάδου με την ενσωμάτωση των 3 πυλώνων της
βιωσιμότητας (περιβαλλοντικού, κοινωνικού, οικονομικού).

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι να εντάξει
περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 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 στηρίξουν τις
ΜΜΕ για να προσφέρουν ποιοτικές θέσεις μαθητείας στο
μέλλον. Δυστυχώς, 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 (apprentices) σε
σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Το συγκεκριμένο έργο ξεκίνησε τις δραστηριότητες του το
Μάρτιο 2016, ενώ αναμένεται να διαρκέσει 3 χρόνια.
• MENTOR- Blue Career Centre of Eastern Mediterranean
and Black Sea
Άλλο νέo ευρωπαϊκό έργο στο οποίο συμμετέχει ως Εταίρος
το ΚΕΒΕ είναι το έργο με τίτλο Blue Career Centre of Eastern
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• EUPA_NEXT- Validation of formal, non-formal and informal learning: The case study of Administration

Περί τα μέσα του 2017, λειτουργοί του ΚΕΒΕ μετέβησαν
στην Αυστρία και είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν και να
γνωρίσουν από κοντά πετυχημένα μοντέλα συστημάτων
μαθητείας όπως αυτά λειτουργούν στη συγκεκριμένη χώρα.

Συνεχίζεται η υλοποίηση του έργου με τίτλο EUPA-NEXT
«Επικύρωση της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης: Η
περίπτωση του Διοικητικού Προσωπικού». Πραγματοποιήθηκε
η 2η Διακρατική συνάντηση εταίρων στη Λάρισα (1314/04/16) και η 3η στην Μπρατισλάβα (20-21/10/2016).
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 και αναμένεται να
ολοκληρωθεί τον Αύγουστο 2018.

• Preventing business failure and insolvency (PRESOLVE)
Ομαλά προχωρούν οι εργασίες του έργου PRESOLVE στο
οποίο συμμετέχουν εκτός από το ΚΕΒΕ άλλα 14 Επιμελητήρια
από χώρες της Ευρώπης και με επικεφαλή εταίρο τα
Ευρωεπιμελητήρια.
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. Κατά την
υπό επισκόπηση περίοδο, λειτουργοί του ΚΕΒΕ μετέβησαν
στη Γαλλία όπου εκπαιδεύτηκαν και ενημερώθηκαν για τα
διάφορα διαγνωστικά εργαλεία και εργαλεία αντιμετώπισης
επιχειρηματικών δυσκολιών.

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, στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και
εκπαιδευτικού υλικού για τον εκπαιδευτή για τα ίδια επίπεδα,
καθώς και ηλεκτρονικών βιβλίων για τους 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.

• Growing Entrepreneurship Across Regions (GEAR)
Το συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έργο ‘Growing Entrepreneurship Across Regions (GEAR)’
υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS for
Young Entrepreneurs, το οποίο είναι 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.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, υλοποιήθηκε η έρευνα
σχετικά με την εκχώρηση πιστωτικών μονάδων στο πλαίσιο
επαγγελματικών προσόντων (επίπεδα 3-5) με τη χρήση
του ECVET και αναπτύχθηκαν προγράμματα σπουδών και
εκπαιδευτικό υλικό για τον εκπαιδευτή για τα υπό αναφορά
επίπεδα.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν επιχειρηματίες, έμπειροι
και άπειροι, με στόχο να επιτευχθεί η μεταφορά γνώσεων και
εμπειριών μεταξύ τους, (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.

• National Authorities For Apprenticeship: Companies as
Sustainable Partners for Apprenticeship in Greece and Cyprus (NAA-GR-CY)
Το Φεβρουάριο 2017, ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του έργου
Εθνικές Αρχές για την Μαθητεία: Οι Επιχειρήσεις ως Βιώσιμοι
Εταίροι για τη Μαθητεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το
έργο είχε βασικό στόχο να κινητοποιήσει τις επιχειρήσεις
στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά
σε προγράμματα κατάρτισης, προσφέροντας ποιοτικές
θέσεις Μαθητείας. Αυτό έχει επιτευχθεί μέσω της παροχής

Μέχρι στιγμής, 12 Κύπριοι έμπειροι επιχειρηματίες φιλοξενούν
στις επιχειρήσεις τους Νέους Επιχειρηματίες από το
εξωτερικό, ενώ 5 Κύπριοι Νέοι Επιχειρηματίες φιλοξενούνται
σε επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.
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συγκεκριμένων οδηγιών και μεθοδολογίας σχετικά με την
ανάπτυξη των κανονισμών κατάρτισης στις επιχειρήσεις, τη
συνεργασία σχολών και επιχειρήσεων, την εκπαίδευση των
εκπαιδευτών, τις προϋποθέσεις παροχής κατάρτισης από τις
επιχειρήσεις, τις διαδικασίες εξετάσεων και πιστοποίησης.
Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται ένα δίκτυο Μαθητείας
το οποίο θα ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ μαθητευομένων
και επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και
Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας. Το έργο ήδη
εφαρμόστηκε σε πιλοτική βάση για την μεν Ελλάδα στις
ειδικότητες των Μηχανικών Αυτοκινήτων και των Μαγείρων για
τη δε Κύπρο στις ειδικότητες των Μηχανικών Αυτοκινήτων και
Κομμωτικής.

Ναυτιλία και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (StartUps).
• Designing and Testing new management skills for the development of the Waste Electrical and Electronic Equipment Recycling and Re-Use system in Europe (EwasteR)

Το Σεπτέμβριο του 2016 το ΚΕΒΕ φιλοξένησε την 3η Διακρατική
Συνάντηση Εταίρων του Έργου στις εγκαταστάσεις του και
παράλληλα διοργάνωσε το 3ο Εργαστήριο την ίδια περίοδο
με τίτλο «Πιλοτική Εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης
των μαθητευομένων στις επιχειρήσεις». Της ολοκλήρωσης των
εργασιών του έργου προηγήθηκε η 4η Διακρατική Συνάντηση
Εταίρων και το Τελικό Συνέδριο Διάχυσης Αποτελεσμάτων στη
Θεσσαλονίκη, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2017.

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 στον 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.

• Leading by Example
Έληξε η τρίχρονη περίοδος υλοποίησης των δράσεων του
έργου “Leading by Example” το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γ.Δ. EuropeAid η οποία είναι
υπεύθυνη για την αναπτυξιακή πολιτική και εξωτερική βοήθεια
της ΕΕ με την συμμετοχή του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού
Επιμελητηρίου (ΚΤΤΟ) και του ΚΕΒΕ.
Το έργο αποσκοπούσε στην ενίσχυση του διαλόγου, της
εμπιστοσύνης, της συνεργασίας ως επίσης και στη συμφιλίωση
μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών των δύο κοινοτήτων στην
Κύπρο περιλαμβανομένου του επιχειρηματικού κόσμου.
Επιπρόσθετα στην ενθάρρυνση της συμμετοχής της κοινωνίας
των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε πολιτικό
επίπεδο.

Στα πλαίσια του έργου έχει διεξαχθεί πιλοτικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης και κατάρτισης 160 ωρών
στο οποίο
συμμετείχαν 14 εκπαιδευόμενοι. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν
την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη νομοθεσία που ισχύει, να
παρακολουθήσουν εξειδικευμένες παρουσιάσεις από ειδικούς
και να επισκεφτούν όλες τις μονάδες που δραστηριοποιούνται
στον τομέα ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο διοργανώθηκαν διάφορες
εκδηλώσεις ως μέρος μιας σειράς μέτρων οικοδόμησης
εμπιστοσύνης μεταξύ της Ε/Κ και Τ/Κ κοινότητας. Πιο
συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία ο
Δεύτερος κύκλος του Σχεδίου ‘Πρακτικής Άσκησης στην άλλη
Κοινότητα’ ενώ στην τελετή λήξης του Σχεδίου παρουσιάστηκαν
οι επιτυχημένες τοποθετήσεις 40 συνολικά νέων ανέργων
πτυχιούχων στην Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή
κοινότητα σε 31 Εταιρείες. Επίσης διοργανώθηκε το
δικοινοτικό εργαστήρι με θέμα «Νεοφυείς Επιχειρήσεις» και
προβλήθηκαν δικοινοτικές ταινίες. Στα πλαίσια του έργου έγινε
η παραγωγή δικοινοτικών ταινιών μικρού μήκους με τίτλο “Cyprus: Our Island, Our Future” και πραγματοποιήθηκε η πρώτη
προβολή τους. Η σειρά ταινιών μικρού μήκους αφορά πέντε
συγκεκριμένες θεματικές: Ανεργία, Κοινά Έργα, Τουρισμό,

Το έργο EwasteR αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο
2018.
• STS-MED Μεσογειακό Ευρωπαϊκό Έργο ενίσχυσης
των τεχνολογιών Συγκεντρωμένης Ηλιακής Ενέργειας
(Small Scale Solar Units for Mediterranean Communities)
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τον Οκτώβριο του 2016 οι
δράσεις του έργου STS-MED, που συγχρηματοδοτήθηκε από
το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής
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Λεκάνης (ENPI CBC Mediterranean Sea Basin) 2007-2013,
για την ενίσχυση των τεχνολογιών «Συγκεντρωμένης Ηλιακής
Ενέργειας», το οποίο διήρκησε 48 μήνες.
Με συμμετοχές από 14 οργανισμούς από 6 διαφορετικές
χώρες (4 χώρες της Ευρώπης και 2 χώρες της Μέσης Ανατολής),
οι οποίοι προέρχονται όχι μόνο από τον ακαδημαϊκό χώρο,
αλλά και από κυβερνητικά τμήματα και ιδιωτικές επιχειρήσεις,
οι εταίροι του STS-MED δραστηριοποιήθηκαν στην ανάπτυξη,
εφαρμογή και διάχυση της πρωτοποριακής τεχνολογίας για
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια.
Το συγκεκριμένο έργο δημιούργησε 4 μονάδες επίδειξης σε
Κύπρο, Ιταλία, Αίγυπτο και Ιορδανία, με συνολική ισχύ 400kw,
βασισμένες στη συγκεντρωμένη ηλιακή ενέργεια με τη χρήση
του Καινοτόμου συστήματος Ηλιακής Ενέργειας Linear Fresnel
και με στόχο την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών
20,000 χρηστών που προέρχονται από 20 τοπικές κοινότητες
της Μεσογείου. Το σύστημα Linear Fresnel που εφάρμοσε στις
εγκαταστάσεις του το Ινστιτούτο Κύπρου, συλλέγει την ηλιακή
ενέργεια μέσω ενός συστήματος κατόπτρων που ακολουθούν
συνεχώς την πορεία του ήλιου και διοχετεύουν τη θερμική
ενέργεια σε μια διάταξη μετατροπής της σε ψυκτική. Το
σύστημα κατατάσσεται στην κατηγορία των κτηρίων «Σχεδόν
Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» (Near Zero Energy
Building – NZEB) και αποτελεί το πρώτο του είδους του στην
Κύπρο.

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.
Πέραν των παραδοσιακών έντυπων βιβλίων ο εκδοτικός
οίκος διαθέτει βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή (ebooks) τα
οποία παραδίδονται εντός λίγων λεπτών στον υπολογιστή των
ενδιαφερομένων. Το υλικό των εκδόσεων του ΔΕΕ προέρχεται
από τις εργασίες των Επιτροπών του 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, οι οποίες
έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες.

Το ΚΕΒΕ στο τεχνικό αυτό έργο προώθησε κυρίως με διάφορα
μέσα την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην Κύπρο,
αλλά και 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 διάφορες
ημερίδες και εκπαιδευτικά εργαστήρια για την παρουσίαση
της υπό αναφοράς τεχνολογίας και των συστημάτων με
παροχή τεχνικών γνώσεων στον κλάδο της συγκεντρωμένης
ηλιακής ενέργειας και ενημέρωση για τις τελευταίες συναφείς
τεχνολογικές εξελίξεις.

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.

Επιπρόσθετα από τα παραπάνω Ευρωπαϊκά έργα, περί τα μέσα
του 2017 εγκρίθηκαν άλλα τρία νέα έργα τα οποία αναμένεται
να ξεκινήσουν τις δραστηριότητές τους μέσα στο 2017 ή αρχές
2018. Συγκεκριμένα, το ένα έργο φέρει τίτλο GO BRAND
και θα συγχρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του προγράμματος
συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος, ενώ αξιοσημείωτο
είναι ότι το ΚΕΒΕ θα επενεργεί ως επικεφαλής εταίρος στο
συγκεκριμένο έργο. Τα άλλα δύο έργα με ονομασία FOCUS και
INNOVENTER θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος
συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020.

Εκδόσεις Ηνωμένων 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.
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Τ

Ιστοσελίδα “ΚΕΒΕ News” και ηλεκτρονικό Newsletter

ο 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 Επιμελητηρίου. Το Γραφείο
Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας έχει την ευθύνη για:

Tο ΚΕΒΕ λειτουργεί επίσης ειδική σύγχρονη και τεχνολογικά
αναβαθμισμένη ιστοσελίδα 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, τα σεμινάρια και
όλες τις άλλες εκδηλώσεις που
διοργανώνει καθώς και πολλές
άλλες χρήσιμες πληροφορίες
που ενδιαφέρουν τα μέλη του.

• Τη συγγραφή δελτίων τύπου 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.

Το ηλεκτρονικό Newsletter με
το όνομα «KEBE Newsletter»
αποστέλλεται
ηλεκτρονικά
καθημερινά σ’ όλα τα μέλη
του, ενώ η εγγραφή σ’ αυτό
είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε
επιθυμεί να ενημερώνεται για οτιδήποτε αφορά και
ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις καθώς και για τη δράση 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.
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Π

Επιμελητηριακών στελεχών σε τοπικές επιτροπές,
θεσμοθετημένες και μη, που επιλαμβάνονται συγκεκριμένων
θεμάτων, όπως τα Τοπικά Σχέδια, η απασχόληση και οι
ευρύτερες εργασιακές σχέσεις.

ολυσχιδής ήταν η δράση που ανέπτυξαν και κατά
το 2016 τα πέντε τοπικά Επιμελητήρια (Λευκωσίας,
Λεμεσού, Αμμοχώστου, Λάρνακας και Πάφου)
στοχεύοντας πάντοτε στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των μελών
τους, όπως και στην καλώς νοούμενη προώθηση των
αναπτυξιακών και άλλων αναγκών των επαρχιών τους.

Τη συνεχή επαφή των τοπικών ΕΒΕ με το αναπτυξιακό γίγνεσθαι
των επαρχιών τους χαρακτήρισε και το 2016 η ουσιαστική
τους συμμετοχή, και μάλιστα από θέσεις προέδρων ή άλλων
αξιωματούχων, στις κατά τόπους Περιφερειακές Εταιρείες
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής που αποτελούν
την αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια προώθησης
του τουριστικού προϊόντος του τόπου μας. Επιπρόσθετα
τα Επιμελητήρια δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από
επαρχιακές αναπτυξιακές εταιρείες οι οποίες στηριζόμενες σε
Κοινοτικές πρωτοβουλίες, όπως το πρόγραμμα LEADER, έχουν
συμβάλει κατά τρόπο ουσιαστικό στη ριζική μεταμόρφωση
προς το καλύτερο της Κυπριακής υπαίθρου, όπως και στη
στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης σε
αυτές τις περιοχές.

Η προσφορά ποικίλλων υπηρεσιών προς τα μέλη υπήρξε
βεβαίως κορυφαία προτεραιότητα των τοπικών ΕΒΕ τα οποία
και το 2016 αντιμετώπισαν με επιτυχία προβλήματα και
προώθησαν αιτήματα των μελών τους , συλλογικά και κλαδικά,
αλλά ακόμη και σε εταιρικό επίπεδο. Οι δράσεις υποστήριξης
των μελών κατά το 2016 περιέλαβαν μεταξύ άλλων, την
πραγματοποίηση παρουσιάσεων και σεμιναρίων, εκδηλώσεις
επιχειρηματικής δικτύωσης, όπως και στοχευμένες εκτός
Κύπρου επισκέψεις στο πλαίσιο του στόχου προώθησης
επιχειρηματικών συνεργασιών με πόλεις του εξωτερικού
με κοινά χαρακτηριστικά με αντίστοιχες Κυπριακές πόλεις.
Σημειώνεται επίσης η ενεργότερη συμμετοχή των τοπικών
ΕΒΕ σε Ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την προσφορά
πληρέστερων και πιο εξειδικευμένων υπηρεσιών στα μέλη.

Πέραν από τα αμιγώς τοπικά/περιφερειακά θέματα, πολύ
σημαντική υπήρξε η συνεισφορά των τοπικών ΕΒΕ, μέσα
από την ουσιαστική συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα
του ΚΕΒΕ, στη συζήτηση και διαμόρφωση της ευρύτερης
πολιτικής του οργανισμού, με στόχο πάντοτε τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου
μας γενικότερα.

Αισθητή υπήρξε η παρουσία των τοπικών ΕΒΕ και στην
αναπτυξιακή καθημερινότητα των πόλεων και επαρχιών
τους, τόσο με άμεσες παρεμβάσεις (περιλαμβανομένων
υπομνημάτων) προς υποστήριξη συγκεκριμένων έργων και
πρωτοβουλιών, όσο και κυρίως με την ενεργό συμμετοχή
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Σ

τη δύναμη του ΚΕΒΕ λειτουργούν σήμερα 148
Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι, που καλύπτουν όλο το
φάσμα της οικονομίας του τόπου και αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας του ΚΕΒΕ.
Ο ρόλος και η σημασία τους σε ότι αφορά τη διαμόρφωση της
πολιτικής του ΚΕΒΕ, ειδικά πάνω σε εξειδικευμένα θέματα είναι
ιδιαίτερα σημαντικός.
Οι Σύνδεσμοι με τη στήριξη του ΚΕΒΕ, όπου αυτή κρίνεται
αναγκαία, συνέχισαν να προωθούν με επιτυχία τις θέσεις, τις
απόψεις και τα συμφέροντα των μελών τους, και να τυγχάνουν
πλήρους αναγνώρισης από το κράτος και την Πολιτεία με
τη συμμετοχή και εκπροσώπησή τους σε Κοινοβουλευτικές
Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας, Τεχνικές και Συμβουλευτικές
Επιτροπές και άλλους Οργανισμούς και Ιδρύματα.

Το Ανώτατο Συμβουλευτικό Σώμα του ΚΕΒΕ απαρτίζεται από
το σύνολο των Επαγγελματικών Συνδέσμων που ανήκουν
στη δύναμή του, το οποίο συνέρχεται στις περιπτώσεις που
χρειάζεται η λήψη αποφάσεων πάνω σε θέματα μείζονος
σημασίας.
Το ΚΕΒΕ στα πλαίσια της προσφοράς του για την εύρυθμη
λειτουργία των Συνδέσμων, τους προσφέρει γραμματειακές
υπηρεσίες και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση.
Ο κατάλογος όλων των Συνδέσμων που λειτουργούν στο
ΚΕΒΕ, ανά τομέα δραστηριοτήτων, δημοσιεύεται στο τέλος της
Ετήσιας Έκθεσης.
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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 και νομοθετημάτων. Τέτοια θέματα ήταν η
Πρόταση για Πωλήσεις Εξ Αποστάσεως και τα Απτά Προϊόντα, η
Πρωτοβουλία για τις Νεοφυείς Επιχειρήσεις, η Πρόταση Οδηγίας
για Παράθεση Φορολογικών Πληροφοριών από Ορισμένες
Επιχειρήσεις και Παραρτήματα, το Διαβατήριο για Παροχή
Υπηρεσιών, οι Γεωγραφικοί Φραγμοί σε σχέση με Διαδικτυακές
Πωλήσεις εντός της ΕΕ, η Οδηγία για τα Δικαιώματα των
Καταναλωτών και ο Φόρτος που προκαλείται για τις Επιχειρήσεις, η
Ατζέντα για τις Νέες Δεξιότητες, η Πρόταση για Αναθεώρηση της
Οδηγίας που αφορά την Μπλε Κάρτα (για ενίσχυση του πλαισίου
της ΕΕ σε σχέση με τη μετανάστευση προσώπων ψηλών δεξιοτήτων
από τρίτες χώρες), η Ενιαία ψηφιακή Πύλη, η Αναθεώρηση του
Ορισμού των ΜμΕ, η Εφαρμογή του Κανονισμού για τις Δημόσιες
Ενισχύσεις σε σχέση με τα Λιμάνια, η Πρόταση Κανονισμού για την
Ευρωπαϊκή Ηλεκτρονική Κάρτα Υπηρεσιών, η Πρόταση Οδηγίας
για τη Διαδικασία Κοινοποίησης από τα Κράτη Μέλη των Σχεδίων
Αδειοδότησης και των Απαιτήσεων σε σχέση με την Παροχή
Υπηρεσιών, το Σύστημα του ΦΠΑ στην ΕΕ, την Ένωση των Αγορών
Κεφαλαίων, το Brexit, το Ποιοτικό Πλαίσιο για τη Μαθητεία,
το Πακέτο για τις Υπηρεσίες, την Κοινή (Ενοποιημένη) Εταιρική
Φορολογική Βάση και την Αξιολόγηση του Προγράμματος COSME
που αφορά τις ΜμΕ. Το ΚΕΒΕ συνέχισε επίσης την κατά περίπτωση
διοχέτευση των απόψεων και θέσεων των Ευρωεπιμελητηρίων τόσο
στα μέλη του όσο και την εκτελεστική εξουσία στην Κύπρο, πολλές
φορές με την προτροπή όπως οι θέσεις αυτές ληφθούν σοβαρά
υπόψη από τους εκπροσώπους μας στα διάφορα όργανα και
συνεδρίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ευρωεπιμελητήρια (Eurochambers)
Το ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος των Ευρωεπιμελητηρίων που
αποτελούν την κατ’ εξοχήν Ευρωπαϊκή Επιμελητηριακή Οργάνωση
εκπροσωπώντας τα Κυπριακά Επιμελητήρια σ’ αυτή. Η ενεργός
συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις δραστηριότητες και τα διοικητικά
σώματα των Ευρωεπιμελητηρίων συνεχίστηκε και κατά την υπό
επισκόπηση περίοδο ενώ οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ συνέχισαν
να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής και των θέσεων
των Ευρωεπιμελητηρίων επί σωρείας θεμάτων που εκπηγάζουν
από ή σχετίζονται με το Κοινοτικό κεκτημένο και επηρεάζουν τις
επιχειρήσεις και γενικότερα την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα, το ΚΕΒΕ συμμετείχε στις συνεδρίες της Γενικής
Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και στις εργασίες
εξειδικευμένων σωμάτων και επιτροπών των Ευρωεπιμελητηρίων
όπως τις Επιτροπές για την ενιαία αγορά, για τις ΜμΕ και την
επιχειρηματικότητα, για την εκπαίδευση και κατάρτιση, για τα
χρηματοοικονομικά θέματα και την οικονομία, για την ενέργεια
και το περιβάλλον, για την έξυπνη ρύθμιση, για τη διεύρυνση και
τις γειτονικές χώρες, για τους ανθρώπινους πόρους, για το δίκτυο
Enterprise Europe, κ.α. εκφράζοντας τις θέσεις και απόψεις της
επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου επί των θεμάτων που
συζητούνται.
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ συμμετείχε επίσης
στη σύνοδο του Ευρωκοινοβουλίου των Επιχειρήσεων που
διοργανώθηκε για τέταρτη φορά από τα Ευρωεπιμελητήρια. Η
σύνοδος αποτελεί τη μεγαλύτερη συγκέντρωση των ευρωπαϊκών,
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών Επιμελητηρίων, με τη συμμετοχή
επιχειρήσεων προσφέροντας μια εξαιρετική ευκαιρία για τους
παρευρισκόμενους να συμμετάσχουν στη δημόσια συζήτηση και
να καταθέσουν τα κυριότερα προβλήματα των επιχειρήσεων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην τέταρτη σύνοδο συμμετείχαν πάνω από
700 σύνεδροι.

Παράλληλα το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε αριθμό ερευνών που
διεξήγαγαν τα Ευρωεπιμελητήρια ανάμεσα στα μέλη τους όπως τις
δραστηριότητες των Επιμελητηρίων σε σχέση με την πρόσβαση των
ΜμΕ σε χρηματοδότηση, την επιχειρηματικότητα, τη συνεργασία
μεταξύ επιχειρήσεων και ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, τη
ψηφιοποίηση των Επιμελητηρίων, το Brexit, τα συμβόλαια πώλησης,
την εξέταση των επενδύσεων και το διαχωρισμό των εμπορικών
συμφωνιών. Το ΚΕΒΕ συνέβαλε επίσης στον καθορισμό των
προτεραιοτήτων των διάφορων Επιτροπών των Ευρωεπιμελητηρίων,
τη διαμόρφωση της πρότασης των Ευρωεπιμελητηρίων για
καταρτισμό Ευρωπαϊκού Πυλώνα Δικαιωμάτων των Επιχειρηματιών,
την ετοιμασία Εγγράφου για το Στρατηγικό Όραμα του Δικτύου
Enterprise Europe και την επικαιροποίηση της έκδοσης των
Ευρωεπιμελητηρίων που αφορά τα Επιμελητηριακά συστήματα στην
Ευρώπη.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η πολιτική για
θέματα εμπορίου και ενιαίας αγοράς, το Brexit και οι επιπτώσεις
του, οι κανόνες καταγωγής, το πρόβλημα με τις καθυστερημένες
πληρωμές, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η ανεργία
και η επιχειρηματικότητα.
Στη Σύνοδο παρευρέθηκαν ως κύριοι ομιλητές ο Αντιπρόεδρος του
Ευρωκοινοβουλίου κ. Antonio Tajani και ο Ευρωπαίος Επίτροπος για
θέματα Εργασίας, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας
κ. Jyrki Katainen.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι κατά την υπό επισκόπηση
περίοδο πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση του ΚΕΒΕ και του
Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου υπό την αιγίδα και
κατόπιν πρόσκλησης των Ευρωεπιμελητηρίων στις Βρυξέλλες με
θέμα την εφαρμογή του Κοινοτικού κεκτημένου στην Τ/Κ κοινότητα

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και κατά το 2016 η συμμετοχή του
ΚΕΒΕ σε μεγάλο αριθμό διαβουλεύσεων που διεξήγαγαν τα
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κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τη διεθνή
τραπεζική πρακτική για τη λειτουργία του εμπορίου, όπως τα INCOTERMS, UCPs, URDG κ.α.

και τη συναφή βοήθεια που θα μπορούσε να παράσχει το ΚΕΒΕ.
Αναφέρεται επίσης ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο 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) κατέδειξαν αυξημένη
αισιοδοξία για το 2017 επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη
ανάκαμψη της οικονομίας μετά την οικονομική κρίση του
πρόσφατου παρελθόντος.

Σημαντική δραστηριότητα της επιτροπής των τραπεζικών
θεμάτων είναι το ετήσιο συνέδριο της με τη συμμετοχή 600 και
πλέον συνέδρων από πέραν των 100 χωρών. Τα συνέδρια αυτά
συγκεντρώνουν ανώτατα τραπεζικά στελέχη, ηγέτες επιχειρήσεων,
νομικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους από όλο τον
κόσμο, παρέχοντας μια μοναδική πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών
και απόψεων σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει τόσο η επιχειρηματική όσο και η τραπεζική κοινότητα.
Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή συμμετέχει ανελλιπώς μέσω
εκπροσώπων της τόσο στα ετήσια συνέδρια όσο και τις τακτικές
συνεδρίες της επιτροπής προάγοντας έτσι το Κυπριακό τραπεζικό
σύστημα και γενικότερα την Κυπριακή οικονομία.

Πληροφορίες για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα των οποίων
ηγούνται τα Ευρωεπιμελητήρια και στα οποία συμμετέχει το ΚΕΒΕ
αλλά και για όλα τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει το ΚΕΒΕ
παρέχονται στο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης που τιτλοφορείται
«Πληροφόρηση». Επιπρόσθετα κατά την υπό επισκόπηση περίοδο
το ΚΕΒΕ εκδήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε
προτάσεις που προτίθενται να υποβάλουν τα Ευρωεπιμελητήρια σε
σχέση με την Μεσογειακή πολιτική της ΕΕ.

Πέραν της ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου, οι κυριότερες
δραστηριότητες της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής κατά την υπό
αναφορά περίοδο ήταν οι εμπορικές διαιτησίες, η επιμόρφωση
των μελών σε θέματα κανονισμών και οδηγιών και η προώθηση
των πολύτιμων εκδόσεων του ΔΕΕ που αφορούν κανόνες,
κατευθυντήριες γραμμές, πρότυπα, οδηγίες και καλές πρακτικές σε
ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών θεμάτων αποτελώντας εχέγγυα
για τη σωστή διεξαγωγή διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC)
Η ενεργός συμμετοχή της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής στα
διοικητικά όργανα και τις δραστηριότητες του Διεθνούς Εμπορικού
Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση
περίοδο.
Το ΔΕΕ με ιστορία που ξεπερνά τα 100 χρόνια, εκπροσωπεί την
επιχειρηματική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και προωθεί τις
θέσεις και απόψεις της προς όλες τις κατευθύνσεις και ιδιαίτερα
προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη
Διεθνή Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Εμπορίου, τις Συνόδους G7 και G20 καθώς και
τους περιφερειακούς οργανισμούς της Λατινικής Αμερικής, Άπω
Ανατολής, Νοτιοανατολικής Ασίας και Αφρικής.

Ένωση Επιμελητηρίων Μεσογείου (ASCAME)
Το ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος της Ένωσης Επιμελητηρίων
Μεσογείου η οποία εκπροσωπεί τα Μεσογειακά Επιμελητήρια και
κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνέχισε τη συμμετοχή του στις
δραστηριότητες της 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, τις μεταφορές και
τις επενδύσεις, την ενέργεια, την εκπαίδευση και κατάρτιση, το
εμπόριο, τη βιομηχανία, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή
διαβιβάζοντας τις θέσεις και απόψεις του επιχειρηματικού κόσμου
της Κύπρου στα διάφορα θέματα που συζητούνται.

Για την υλοποίηση των στόχων του, το ΔΕΕ βασίζεται στη γνώση
και εμπειρία των 11 επιτροπών του, που καλύπτου ένα ευρύ φάσμα
της οικονομίας όπως, τη διαιτησία, τα τραπεζικά, το περιβάλλον,
τα φορολογικά και άλλα. Οι επιτροπές εξετάζουν τα ζητήματα που
τις αφορούν, χαράσσουν πολιτική, συμπεριλαμβανομένων θέσεων
που συμβάλλουν στις διακυβερνητικές συζητήσεις, καθώς και
κανόνες και κώδικες για τη διευκόλυνση των διεθνών συναλλαγών.
Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εργασίες
των επιτροπών αυτών και ενημερώνει τον επιχειρηματικό κόσμο της
Κύπρου ανάλογα.

Ανάμεσα στις κυριότερες δράσεις της Ένωσης ήταν η διοργάνωση
της Ακαδημίας Euro-Med Invest με βασικό θέμα το ρόλο των
γυναικών στις Επιχειρηματικές Οργανώσεις, η διοργάνωση
Μεσογειακής Έκθεσης Δικαιόχρησης, η διοργάνωση Μεσογειακής

Από τις πιο σημαντικές επιτροπές του ΔΕΕ είναι αυτή των Τραπεζικών
θεμάτων η οποία μεταξύ άλλων καταρτίζει παγκοσμίως αποδεκτούς
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Εβδομάδας για Οικονομικούς Ηγέτες και η διοργάνωση
Μεσογειακού Φόρουμ για τον Τουρισμό.
Αναφέρεται τέλος ότι το ΚΕΒΕ συμμετείχε στη διαδικασία επιλογής
προτάσεων έργων της Ένωσης για να υποβληθούν κάτω από τα
Ευρωμεσογειακά προγράμματα.

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

Ένωση Βαλκανικών Επιμελητηρίων (ABC)
Βασικός στόχος της Ένωσης στην οποία το ΚΕΒΕ είναι πλήρες
μέλος εκπροσωπώντας τα Κυπριακά Επιμελητήρια είναι η προώθηση
της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των Βαλκανικών χωρών
αλλά και με τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο.

Συγκεκριμένα το ΚΕΒΕ συμμετείχε στις εργασίες της Γενικής
Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου ως
επίσης και εξειδικευμένων επιτροπών και ομάδων εργασίας 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, η
περιφερειακή πολιτική κ.α.

Η συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης αλλά
και γενικότερα στις δραστηριότητες της Ένωσης συνεχίστηκε και
κατά την υπό επισκόπηση περίοδο.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τη Γενική Συνέλευση στο Βουκουρέστι
όπου συζητήθηκαν τρόποι για περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας
μεταξύ των Επιμελητηρίων μελών της Ένωσης, έγινε παρουσίαση
συγκριτικής μελέτης για το πλαίσιο λειτουργίας των Επιμελητηρίων
μελών της Ένωσης, έγινε η ανταλλαγή καλών πρακτικών, συζητήθηκε
η ανάγκη για ενσωμάτωση των Βαλκανίων στην ΕΕ και τονίστηκε η
ανάγκη για κοινές δράσεις με στόχο τη δημιουργία του κατάλληλου
οικονομικού περιβάλλοντος που να δύναται να επωφεληθεί από τα
Ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα. Επιπρόσθετα τα Βαλκανικά
Επιμελητήρια δεσμεύτηκαν να στηρίξουν πιο έντονα την ανάπτυξη
και διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν
την πλειονότητα των μελών τους και να προωθήσουν θέματα κοινού
ενδιαφέροντος στα Ευρωεπιμελητήρια για να περιληφθούν στις
προτεραιότητες των Ευρωεπιμελητηρίων.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε μεγάλο
αριθμό διαβουλεύσεων οι οποίες διαμόρφωσαν τις θέσεις του
Συνδέσμου για θέματα όπως την Αδήλωτη Εργασία, τον Πυλώνα
της ΕΕ για τα Κοινωνικά Δικαιώματα, την Ανατροφοδότηση που
δίνεται στις ΜΜΕ σε σχέση με την Απόρριψη Αιτήσεων Δανείων,
τη Μπλε Κάρτα (για ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ σε σχέση με
τη μετανάστευση προσώπων ψηλών δεξιοτήτων από τρίτες χώρες),
τα χημικά προϊόντα, την ενεργειακή απόδοση, τον κανονισμό για
την αμοιβαία αναγνώριση προϊόντων, το πλαίσιο αφερεγγυότητας
στην ΕΕ, τις ηλεκτρονικές πωλήσεις ψηφιακού περιεχομένου,
την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής, το
διαβατήριο για παροχή υπηρεσιών, την καταναλωτική νομοθεσία, το
σχέδιο δράσης της ΕΕ για το ΦΠΑ, την ενδυνάμωση της ικανότητας
των κοινωνικών εταίρων, την ατζέντα για δεξιότητες και τις
εγγυήσεις για δεξιότητες, το εργαλείο πληροφοριών για την ενιαία
αγορά, τους γεωγραφικούς φραγμούς σε σχέση με διαδικτυακές
πωλήσεις εντός της ΕΕ, το βιογραφικό σημείωμα Europass, την
τοποθέτηση εργαζομένων, την οδηγία για την αφερεγγυότητα, το
χρόνο εργασίας, την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, το ΦΠΑ στο
ηλεκτρονικό εμπόριο, την οδηγία για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
την πρόταση κανονισμού για την Ευρωπαϊκή ηλεκτρονική κάρτα
υπηρεσιών, την πρόταση οδηγίας για τη διαδικασία κοινοποίησης
από τα κράτη μέλη των σχεδίων αδειοδότησης και των απαιτήσεων
σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών, τις βασικές δεξιότητες,
τα σχέδια για απόκτηση εργασιακής πείρας για την ευρωπαϊκή
νεολαία, τις φυλετικές προκλήσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα της
ΕΕ, την ανατροφοδότηση που δίνεται από τις τράπεζες στις ΜμΕ,

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.
Παράλληλα διαβίβασε στην Ένωση πληροφορίες για τον τρόπο
λειτουργίας και τη δομή των Κυπριακών Επιμελητηρίων οι οποίες
συμπεριλήφθηκαν στη συγκριτική μελέτη για το πλαίσιο λειτουργίας
των Επιμελητηρίων μελών της Ένωσης.
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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, την ασφάλεια των τροφίμων και τη
διατροφή.

τις δεξιότητες και τη μετανάστευση, τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης
σε σχέση με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, το σχέδιο ΦΠΑ για τις
μικρές επιχειρήσεις, την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020, τη
ψηφιακή στρατηγική για την ενιαία αγορά και την ενιαία ψηφιακή
πύλη. Το ΚΕΒΕ συμμετείχε επίσης στη διαμόρφωση του κειμένου
κοινής δήλωσης με άλλους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς για ένα
φιλόδοξο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας στην ΕΕ.
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 στην εκτελεστική εξουσία στην Κύπρο, πολλές φορές
με την προτροπή όπως οι θέσεις αυτές ληφθούν σοβαρά υπόψη
από τους εκπροσώπους μας στα διάφορα όργανα και συνεδρίες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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 τις Εμπορικές σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας,
τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο, τις τομεακές δραστηριότητες
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, την ισορροπία μεταξύ
εργασιακής και οικογενειακής ζωής, την ενιαία ψηφιακή πύλη, τον
πυλώνα της ΕΕ για τα κοινωνικά δικαιώματα, το εμπόριο προϊόντων
διπλής χρήσης, την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες,
την οδηγία για το χρόνο εργασίας, το ποιοτικό πλαίσιο για τη
μαθητεία, το Brexit κ.α. Με τον τρόπο αυτό το ΚΕΒΕ συμβάλλει στη
διαμόρφωση των απόψεων του Ευρωεμπορίου που υποβάλλονται
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε επίσης σε αριθμό ερευνών/επικοινωνιών
που διεξήγαγε ο Σύνδεσμος ανάμεσα στα μέλη του όπως τις
διευθετήσεις για τη μητρότητα στα κράτη μέλη, τη λειτουργική
αναδιάρθρωση του λιανικού εμπορίου, τις καλές πρακτικές σε
σχέση με τις ψηφιακές δεξιότητες, τη διαδικασία του ευρωπαϊκού
εξαμήνου, την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, τις εθνικές εκθέσεις
και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις προτεραιότητες
του Συνδέσμου για το 2017 και το βαθμό ικανοποίησης από
τις υπηρεσίες του, τους χρήστες ηλεκτρονικών πλατφόρμων, το
εργαλείο για το προφίλ δεξιοτήτων των υπηκόων τρίτων χωρών,
την επίδραση της πρότασης για απτά προϊόντα σε μη ηλεκτρονικές
πωλήσεις και το εθνικό τεστ αντικτύπου σε σχέση με τις ΜμΕ.

Το ΚΕΒΕ συνέχισε επίσης να διαβιβάζει κατά περίπτωση 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 τις
Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη μέλη στα πλαίσια
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το ωράριο των καταστημάτων σε εθνικό
επίπεδο, τις προτεραιότητες του ίδιου του Ευρωεμπορίου και μια
σειρά άλλων θεμάτων.

Επιπρόσθετα το ΚΕΒΕ συμμετείχε για έκτη συνεχή φορά στο ειδικό
βαρόμετρο του Συνδέσμου για τις ΜμΕ μέσω της διεξαγωγής
έρευνας σε εθνικό επίπεδο και παροχής στοιχείων για το
επιχειρηματικό κλίμα με βάση τις διαπιστώσεις των Κυπριακών
ΜμΕ.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο (ECSO)

Το ΚΕΒΕ είναι μέλος του Ευρωεμπορίου εκπροσωπώντας τον
εμπορικό τομέα της Κύπρου στον οργανισμό αυτό που εκπροσωπεί
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τις εθνικές οργανώσεις εμπορίου των
Ευρωπαϊκών χωρών. H συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις δραστηριότητες
του Ευρωεμπορίου συνεχίστηκε ενεργά και κατά την υπό
επισκόπηση περίοδο.

Το ΚΕΒΕ αντιλαμβανόμενο τους τεράστιους διαδικτυακούς
κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, αποφάσισε την
ενεργό εμπλοκή του στον ECSO (Ευρωπαϊκός Οργανισμός
για την Κυβερνοασφάλεια) ούτως ώστε να μπορεί να κρατά τον
επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου ενημερωμένο για τους κινδύνους
αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης των κυβερνοεπιθέσεων. Για
αυτό το λόγο το ΚΕΒΕ συμμετείχε στην ιδρυτική συνέλευση του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κυβερνοασφάλεια (ECSO),
που αποτελεί την πρώτη στρατηγική συμμαχία για την ασφάλεια
στον κυβερνοχώρο, τον Μάιο του 2016 με την ιδιότητα του ως
ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού. Επίσης μέσα από τη συμμετοχή
του ΚΕΒΕ στις εργασίες του ECSO θα επιτευχτεί η ενεργός ανάμιξη
Κυπριακών Επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων και ακαδημαϊκών
ιδρυμάτων σε προγράμματα του «Ορίζοντα 2020» σε θέματα
κυβερνοασφάλειας.

Αναλυτικότερα το ΚΕΒΕ συμμετέχει στις εργασίες της Γενικής
Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού καθώς

Σε συνέχεια της πιο πάνω πρωτοβουλίας, oι κίνδυνοι και οι λύσεις
που υπάρχουν σε σχέση με τις κυβερνοεπιθέσεις, αναλύθηκαν στο

Ευρωεμπόριο (EUROCOMMERCE)
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συνέδριο «How S@fe is Your Business» που διοργάνωσαν το ΚΕΒΕ
και το Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου το
Φεβρουάριο του 2017 στη Λευκωσία με διακεκριμένους ομιλητές
από την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό συμπεριλαμβανομένου και
του Γενικού Γραμματέα του ECSO κ. Luigi Rebuffi.

Κατά τον τελευταίο χρόνο, η Υπηρεσία ανταποκρινόμενη στις
σύγχρονες απαιτήσεις της τεχνολογίας έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα
στην αναβάθμιση του λογισμικού συστήματός της. Η αναβάθμιση
αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα δίνει τη δυνατότητα
στα μέλη να έχουν άμεση πρόσβαση στους ήδη καταχωρημένους
κωδικούς αριθμούς τους, στη βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης
στα αιτήματα των μελών, στην αύξηση των δυνατοτήτων διάθεσης
κωδικών αριθμών, και στην απευθείας διασύνδεση με τη διεθνή
βάση κωδικών GEPIR. Επιπρόσθετα θα δίνεται η δυνατότητα
στην Υπηρεσία για πιο συχνούς και αποδοτικούς ελέγχους στην
Κυπριακή αγορά.
Μεγάλη επιτυχία θεωρείται η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με
το Τμήμα Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας στην
υιοθέτηση των προτύπων του διεθνούς συστήματος GS1 στον τομέα
της Υγείας. Βάση αυτής όλα τα προς παράδοση προϊόντα προς στις
φαρμακευτικές υπηρεσίες θα πρέπει να φέρουν σήμανση σύμφωνα
με τα πρότυπα του διεθνούς συστήματος GS1. Αυτό αποτελεί το
πρώτο βήμα για τη σταδιακή υιοθέτηση του συστήματος GS1 σε όλη
την εφοδιαστική αλυσίδα των κρατικών νοσηλευτηρίων γεγονός
που αναμένεται να βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας,
στη βελτίωση του προγραμματισμού παραγγελιών, στη μείωση
αποθεμάτων και στην ελαχιστοποίηση των λαθών με σοβαρότατες
εξοικονομήσεις στο κόστος λειτουργίας των νοσοκομείων.
Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία Κωδικοποίησης Κύπρου φιλοδόξει
να προωθήσει περαιτέρω τα πρότυπα του GS1 στα πλαίσια της
εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ).

Υπηρεσία Κωδικοποίησης Κύπρουn (GS1 ΚΥΠΡΟΥ)
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. Περισσότερες από 2
εκατομμύρια επιχειρήσεις-μέλη του Οργανισμού χρησιμοποιούν
το Σύστηµα Προτύπων GS1 και διεξάγουν περισσότερες 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 Κωδικοποίησης Κύπρου (GS1 Κύπρου) είναι μέλος
του GS1 από τον Ιούλιο του 1984, διαχειρίζεται το διεθνές
σύστημα κωδικοποίησης και εκδίδει τους αντίστοιχούς κωδικούς
αριθμούς (barcodes) με το πρόθεμα 529. Η Υπηρεσία στεγάζεται
στο ΚΕΒΕ. Σκοπός της 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. Τα διεθνή πρότυπα GS1, απευθύνονται σε όλους τους
κλάδους εμπορίου, βιομηχανίας και υπηρεσιών (πχ. Υγεία, ΄Αμυνα,
Αθλητισμός κλπ) σε ανεξάρτητες βιοτεχνίες, παραγωγούς,
πολυεθνικές εταιρίες, εμπορικές επιχειρήσεις, μεγάλες αλυσίδες
του λιανεμπορίου, στο χονδρεμπόριο και στους διακινητές.

WASME
Το ΚΕΒΕ εκπροσωπεί τις Κυπριακές ΜμΕ στο διεθνή οργανισμό
WASME (World Association for Small and Medium Enterprises)
και συμμετέχει στην προσπάθεια στήριξής 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.

Με τη χρήση των προτύπων 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 γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών του
GS1 συνεχώς αναβαθμίζεται και επεκτείνεται με απώτερο στόχο
τη σταδιακή μεταμόρφωση του GS1 σε ένα οργανισμό ο οποίος να
προσφέρει άμεσες λύσεις και υπηρεσίες όχι μόνο στις επιχειρήσεις
αλλά και στους καταναλωτές.
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ΚΕΒΕ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:........................ Μάριος Τσιακκής
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: .......... Λεωνίδας Πασχαλίδης
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:.......................................... Ανδρέας Ανδρέου
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΜΠΟΡIΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:...........................................Χρίστος Πετσίδης
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ............................................ Αιμίλιος Μιχαήλ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:........................................ .....Κάτια Στυλιανού
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
....................................................................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
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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

ΕΒΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
............................................................Ιάκωβος Χ’’Βαρνάβας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:
....................................................................Άντρη Ευαγγέλου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
....................................................... Χριστοφής Ζαχαρουδιού
.................................................................Κίκα Χαραλάμπους
.....................................................................Μαρία Χριστοφή
ΕΒΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
.......................................................................Γιώργος Ψαράς

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
.........................................................Χρήστος Αναστασιάδης
ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ:
............................................................. Άνθια Παπαγεωργίου
............................................................... Νικόλας Ιορδάνους
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
..................................................................Κωστάκης Χρίστου
......................................................................Σοφία Λεωνίδου
....................................................... Ελευθερία Κωνσταντίνου
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..................................................................... Μαρία Πογιατζή
ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ
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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
17. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αεροζόλ, Απορρυπαντικών και Καλλυντικών Κύπρου
18. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αλλαντοποιίας Κύπρου ........................................................................................................................Κ. Γρηγορίου
19. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Ανακύκλωσης Κύπρου . ...............................................................................................................Π. Χατζηπαντελής
20. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Κατασκευαστών Χαρτικών Ειδών Υγιεινής Κύπρου
21. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Κονσερβοποιίας και Χυμοποιίας Κύπρου . ...................................................................................κα. Κ. Κότσαπα
22. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Μακαρονοποιϊας Κύπρου . .................................................................................................................. Ντ. Μιτσίδης
23. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Παγωτού Κύπρου ......................................................................................................................... Π. Παπαφιλίππου
24. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Πλαστικών Κύπρου.................................................................................................................... Χρ. Παπαδόπουλος
25. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Προκατασκευασμένων Προϊόντων Σκυροδέματος ..........................................................................Σ. Τσουρής
26. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Χρωμάτων, Βερνικιών και Συγκολλητικών Ουσιών ..................................................................... Α. Χ’ Παναγής
27. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Φρούτων και Λαχανικών
28. Σύνδεσμος Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων Κύπρου ............................................................................................................... Αλ. Μιχαηλίδης
29. Σύνδεσμος Ζυθοβιομηχανιών Κύπρου ......................................................................................................................................... Π. Φωτιάδης
30. Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμου Σκυροδέματος ................................................................................................................. Ν. Κυριάκου
31. Σύνδεσμος Κατασκευαστών και Προμηθευτών Εξοπλισμού Επεξεργασίας Νερού Κύπρου ............................................ Ι. Χ¨Βασίλης
32. Σύνδεσμος Κεραμοποιών Κύπρου . ....................................................................................................................................... Α. Χριστοδούλου
33. Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου . ......................................................................................................................................................... Γ. Πέτρου
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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 Εμπόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών ................................................................................................... Μ. Χ’’Γιάννης

5.

Παγκύπριος Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας ................................................................................................................................ Μ. Κυθρεώτης

6.

Σύνδεσμος Βιβλιοπωλών Κύπρου ..................................................................................................................................................... Α. Χρίστου

7.

Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ελαστικών Κύπρου ................................................................................................................................ Δ. Δημάδης

8.

Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών ................................................................................................. Ο. Θεοδούλου

9.

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

10. Σύνδεσμος Εμπόρων Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων Κύπρου . ............................................................................................... Δ. Θεοχάρους
11. Σύνδεσμος Εισαγωγέων-Εμπόρων Ξυλείας και Οικοδομικών Υλικών .................................................................................... Χ. Πετούσης
12. Σύνδεσμος Εισαγωγέων Φρούτων & Λαχανικών
13. Σύνδεσμος Εμπόρων Ειδών Υγιεινής ....................................................................................................................................... Α. Αγαθοκλέους
14. Σύνδεσμος Παιδικών Τροφών ................................................................................................................................................................ Γ. Παπάς
15. Σύνδεσμος Προμηθευτών Αδασμολόγητων Ειδών Κύπρου
16. Σύνδεσμος Προμηθευτών Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης ................................................................................................. Ζ. Μαρκίδης
17. Σύνδεσμος Ταμιακών & Εμπορικών Συστημάτων .................................................................................................................... Αλ. Λίλλητος
18. Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου . .........................................................................................................................Α. Ποταμίτης
19. Σύνδεσμος Χρυσοχόων-Αργυροχόων Κύπρου ........................................................................................................................... Φ. Νεοφύτου

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
1.

Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας (FIABCI Τμήμα Κύπρου) . ...................................................... I. Αντωνίου

2.

Επιμελητήριο Νέων Κύπρου ........................................................................................................................................................ Γ. Δημητριάδης

3.

Ινστιτούτο Δημοσίων Σχέσεων Κύπρου . .............................................................................................................................. Μ. Κωνσταντίνου

4.

Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών .........................................................................................................................................................Γ. Μούσκας

5.

Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επαγγελματιών Επιχειρηματιών (ΚΟΓΕΕ).............................................................. Μ. 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 ......................................................................................................................Μ. Τρύφωνος
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
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Κυπριακός Σύνδεσμος Τεχνικών Κλιματισμού & Ψύξης Οχημάτων ..........................................................................................Λ. Αγαπίου
Κυπριακός Σύνδεσμος Υδρογοναθράκων . .............................................................................................................................. Α. Βαρωσιώτης
Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών & Διαμεταφορέων . ....................................................................................................................Α. Πεκρής
Παγκύπρια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεων Εργασίας..................................................................................Α. Τσαγγαρίδης
Παγκύπριος Σύνδεσμος Διερμηνέων Συνεδρίων . .................................................................................................................... Μ. Χουβαρτά
Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων ...................................................................................................................... Β. Κοιλάνης
Παγκύπριος Σύνδεσμος Εκτιμητών Μηχανοκινήτων ....................................................................................................... K/νος Τελεβάντος
Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών . ................................................................. Μ. Αλεξάνδρου
Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων ............................................................................................................................................... Χ. Λοϊζίδης
Παγκύπριος Σύνδεσμος Προμηθευτών Πλοίων ...................................................................................................................... Στ. Παρπούτης
Παγκύπριος Σύνδεσμος Τεχνιτών Υγραεριοκίνησης .............................................................................................................Α. Πολυκάρπου
Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου ........................................................................................................................................ Α. Έλληνας
Σύλλογος Αισθητικών Κύπρου ........................................................................................................................................................Β. Ιωαννίδου
Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου ................................................................................................................................................... Γ. Δαμιανού
Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου .......................................................................................................................... Α. Παντελίδου
Σύνδεσμος Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου ......................................................................................................................................... Στ. Λεπτός
Σύνδεσμος Διαμεσολαβητών Κύπρου . ............................................................................................................................ Λ. Μαυροκορδάτος
Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Κύπρου
Σύνδεσμος Διαφήμισης - Επικοινωνίας Κύπρου ............................................................................................................... Στ. Αναστασιάδης
Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων Κύπρου ............................................................................................................................. Θ. Σαββίδης
Σύνδεσμος Διεθνών Τραπεζών ............................................................................................................................................................. K. Zimarin
Σύνδεσμος Εγκαταστατών Προμηθευτών Συντηρητών Ανελκυστήρων Κύπρου ..................................................................... Ν. Αγαπίου
Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου . ..........................................................................................................................Μ. Σκανδάλης
Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου . ................................................................................................... Σπ. Ραγιάς
Σύνδεσμος Ειδικών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού ........................................................................................ Γ. Μιχαηλίδης
Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Κύπρου ...........................................................................................................................Ν. Φιλίππου
Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών & Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου.................................................................................... Κ. Ταλατίνης
Σύνδεσμος Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής Kύπρου .............................................................................................................................Α. Τηλλυρής
Σύνδεσμος Ιδιωτικών Γηπέδων ...................................................................................................................................................... Κ. Πιτσιλλίδης
Σύνδεσμος Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου ................................................................................................................................ Γ. Γαβριήλ
Σύνδεσμος Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Κύπρου ........................................................................................................... Σ. Αδαμίδης
Σύνδεσμος Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου ................................................................................................................................. Ν. Νικολάου
Σύνδεσμος Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης . ............................................................................................................ Α. Θεοδούλου
Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου . ........................................................................................................ Μ. Κυναιγείρου
Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών στον Τουρισμό .......................................................................................................................... Μ. Τροκκούδη
Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων ...........................................................................................................................Α. Δημητριάδης
Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου .......................................................................................................................... Π. Χριστοδούλου
Σύνδεσμος Πάρκων Αναψυχής και Δραστηριοτήτων Κύπρου ....................................................................................................... Ι. Πέτρου
Σύνδεσμος Ξεναγών Κύπρου . .................................................................................................................................................... Π. Χ’’Δημητρίου
Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου .......................................................................................................................... Β. Σταματάρης
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61. Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου . ..................................................................................................................... Π. Γεωργιάδης
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2.

Κύπρο-Αμερικανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος .................................................................................................................. Χ. Κακουλλής

3.

Κύπρο-Αυστριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος . ................................................................................................................. Ν. Κυριακίδης

4.

Κύπρο-Βουλγαρικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ................................................................................................................... Ξ. Ξενόπουλος

5.

Κύπρο-Βρετανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος . ................................................................................................................................Α. Πήττα

6.

Κύπρο-Γαλλικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ........................................................................................................................... Α. Κασιουρής

7.
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8.
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9.
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10. Κύπρος-Χώρες Συμβουλίου Συνεργασίας Αραβικού Κόλπου ΕπιχειρηματικόςΣύνδεσμος ...................................... Χρ. Χριστοφόρου
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14. Κύπρο-Ισπανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ...............................................................................................................................Μ. Κλείτου
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17. Κύπρο-Καναδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ...................................................................................................................... Μ. Αντωνιάδης
18. Κύπρο-Κατάρ Επιχειρηματικός Σύνδεσμος . ............................................................................................................................... Μ. Παναγίδης
19. Κύπρο-Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος .............................................................................................................................. Π. Καουρής
20. Κύπρο-Κουβετιάνος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος . .......................................................................................................................... Δ. Τσίγγης
21. Κύπρο-Κροατικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος . .............................................................................................................................. L. Benfield
22. Κύπρο-Λιβανικός Σύνδεσμος Επιχειρηματιών & Επαγγελματιών ......................................................................................Α. Χατζηρούσος
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24. Κύπρο-Νότιο Αφρικανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος............................................................................................................. Μ. Ζαβρού
25. Κύπρο-Ολλανδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος . .............................................................................................................Γ. Παπαναστασίου
26. Κύπρο-Ουγγρικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ................................................................................................................................ Δ. Βάκης
27. Κύπρο-Ουκρανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ...........................................................................................................................Μ. Μιχαήλ
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Υπουργείο Οικονομικών
1. Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή
2. Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας (ΕΤΣΥ)
3. Στατιστικό Συμβούλιο
4. Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή για τη Βελτίωση του
Ρυθμιστικού Πλαισίου
5. Επιτροπή για Πρόγραμμα «Ηλεκτρονικά Τελωνεία»
6. Συμβουλευτική Ομάδα Παροχής Υπηρεσιών για Ρυθμιστικό
Πλαίσιο Διεκπεραίωσης Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας
7. Εθνική Πλατφόρμα για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
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 Ετοιμασία Κυπριακών
Προτύπων για Διάφορα Αγαθά
6. Συμβουλευτική Επιτροπή για Θέματα Καταναλωτών
7. Συμβούλιο Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) &
Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης (ΚΕΠ)
8. Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης της Κυπριακής
Εταιρείας Πιστοποίησης ΚΕΠ
9. Επιτροπή Παρακολούθησης και Εφαρμογής των προνοιών
της Ευρωπαϊκής Πράξης (Small Business Act) για
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
10. Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προτάσεων για τα
Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας
11. Τεχνική Επιτροπή Επενδύσεων
12. Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας
Πολιτικής
13. Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας
Πολιτικής-Υποομάδα Εργασίας Θαλάσσιου & Παράκτιου
Τουρισμού
14. Εθνική Στρατηγική Τουρισμού
15. Κεντρική Ομάδα Εργασίας για συγγραφή Νέας Εθνικής
Βιομηχανικής Πολιτικής/Στρατηγικής
16. Επιτροπή Συντονισμού & Παρακολούθησης της Δήλωσης
Πολιτικής για την ενίσχυση του Επιχειρηματικού
οικοσυστήματος

Υπουργείο Εσωτερικών
1. Μόνιμη Επιτροπή Παρακολούθησης και Εφαρμογής της
Οδηγίας Δομικών Προϊόντων
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας & Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
1. Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα
2. Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
3. Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης
4. Συμβούλιο Παραγωγικότητας
5. Συμβούλιο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Κύπρου
6. Διοικητικό Συμβούλιο Κεντρικού Ταμείου Αδειών
7. Συμβούλιο Ταμείου για Πλεονάζον Προσωπικό
8. Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας
9. Συμβούλιο Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης
Αναπήρων (ΚΕΑΑ)
10. Συμβουλευτικές Επιτροπές Επαρχιακών Γραφείων 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 Δικαιωμάτων
των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του
Εργοδότη
16. Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση & την
Επαγγελματική Εκπαίδευση
17. Επαρχιακές Συμβουλευτικές Επιτροπές για Ωράρια
λειτουργίας καταστημάτων στις Τουριστικές Περιοχές
18. Συμβούλιο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών
Παροχών
19. Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής
Πολιτικής
20. Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας Κέντρων Αναψυχής
21. Συμβούλιο Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας
22. Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ελεύθερη Διακίνηση
Εργαζομένων
23. Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών
24. Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή
Καλών Πρακτικών για Ισότητα των Φύλων στο
Εργαστηριακό Περιβάλλον
25. Συμβούλιο Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)
26. Επιτροπή Παρακολούθησης της υλοποίησης της Εθνικής
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Στρατηγικής για την Κοινωνική Πολιτική 2014-2020
27. Eπιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόλησης και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση
Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών
Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού
1. Συμβούλιο Δημόσιας Σχολής Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
2. Συμβούλιο Μαθητείας
3. Μικτές Επιτροπές Μαθητείας
4. Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου
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 Γυναίκας
2. Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης
3. Επιτροπή Κέντρου Καθοδήγησης και Εξωϊδρυματικής
Απασχόλησης και Αποκατάστασης Κρατουμένων.
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης
1. Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών
2. Eθνική Επιτροπή για Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του
Μοντρεάλ
3. Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων
Συσκευασιών (ΣΕΔΑΣ)
4. Επιτροπή Επιθεώρησης Γεωργικών Προϊόντων
5. Επιτροπή Παρακολούθησης Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης
6. Επιτροπή Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος
(ΣΕΑΟΣ)
7. Επιτροπή Απονομής Βραβείων Περιβάλλοντος σε
Επιχειρήσεις
8. Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων
9. Εθνική Επιτροπή για Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος (IDF)
10. Eπιτροπή του Προγράμματος Θάλασσα 2014-2020
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων
1. Συμβούλιο Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς
2. Λιμενικό Συμβούλιο Λεμεσού
3. Λιμενικό Συμβούλιο Λάρνακας

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
Συντονισμού και Ανάπτυξης
1. Τεχνική Επιτροπή Συμφωνιών για Αμοιβαία Προώθηση και
Προστασία των Επενδύσεων
2. Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος
Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020
3. Επιτροπή Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων 2014-2020
4. Επιτροπή Παρακολούθησης των Χρηματοδοτικών
Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της
Νορβηγίας
5. Συμβούλιο Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων Δια βίου Μάθησης
6. Επιτροπή Διακυβέρνησης της Μελέτης για Ανάπτυξη
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο
Ανεξάρτητες Επιτροπές
1. Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Μεταφοράς και
Διανομής Ενέργειας
2. Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Αγοράς Ενέργειας
3. Επιτροπή Επιλογής Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
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
8. Συμβουλευτική Επιτροπή του Ενεργειακού Γραφείου
Κυπρίων Πολιτών
Επιτροπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση
1. Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή
2. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
3. Συμβουλευτική Επιτροπή για ασφάλεια και υγεία στους
χώρους εργασίας
4. Συμβουλευτική Επιτροπή για την ελεύθερη διακίνηση
εργατών
5. Φορέας για τη δια Βίου Μάθηση
6. Ομάδα Εργασίας για την εκπαίδευση και κατάρτιση της
Επιτροπής της ΕΕ για τον Κοινωνικό Διάλογο
7. Συμβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Ασφαλίσεων
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