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Στιγμιότυπα από την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2018
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Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ

Αγαπητά μέλη,

Η φετινή Ετήσια Έκθεση μας κυκλοφορεί μέσα σ’ ένα κλίμα 
ευφορίας για τα μέλη μας δεδομένου ότι η οικονομία κινήθηκε 
για ακόμα μια χρονιά σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης με τους 
βασικούς τομείς του τουρισμού, των ακινήτων, των υπηρεσιών 
και των εξαγωγών να πρωταγωνιστούν.  

Όλα αυτά, είχαν θετικό αποτέλεσμα, όχι μόνο για το ΚΕΒΕ και 
τα μέλη μας, αλλά για το σύνολο της κυπριακής οικονομίας.

Πέραν του πιο πάνω, στο ΚΕΒΕ έχουμε ακόμα ένα λόγο να εί-
μαστε ευτυχείς για τη χρονιά που διανύουμε  Εντός του 2019 
ολοκληρώσαμε την ανακαίνιση του κτιρίου μας στη Λευκωσία.

Όντως, το νέο κτίριο μας με τις υπερσύγχρονες οικοδομικές 
και τεχνολογικές υποδομές του, δημιουργεί νέα δεδομένα 
τόσο για τα μέλη μας, όσο και για τους καθημερινούς επισκέ-
πτες στο ΚΕΒΕ. Είμαστε υπερήφανοι και γι’ αυτό και ευχαρι-
στούμε τόσο τους χορηγούς, όσο και τους εργολάβους μας, 
που σε χρόνο ρεκόρ καταφέραμε να ανακαινίσουμε το κτίριο 
του ΚΕΒΕ και να δημιουργήσουμε μια άλλη εικόνα για το Επι-
μελητήριο μας, αντάξια του ονόματος και της ιστορίας του.

Στην υπό ανασκόπηση περίοδο προωθήσαμε πολλές δράσεις, 
τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, για προώθηση 
του επιχειρείν και για επίλυση των προβλημάτων των μελών 
μας.

Στο εσωτερικό, συμμετείχαμε σε σωρείαν κυβερνητικών συ-
σκέψεων για θέματα της οικονομίας, προωθήσαμε αποφάσεις 
που ευνοούν τα μέλη μας, κάναμε ουσιαστικές παρεμβάσεις 
σε προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή δράση της ιδιωτι-
κής πρωτοβουλίας, «πολεμήσαμε» απηρχαιωμένες συνδικαλι-
στικές νοοτροπίες, στηρίξαμε τις προσπάθειες για μεταρρυθμί-

σεις, οργανώσαμε πολλά ενημερωτικά συνέδρια και ημερίδες, 
βελτιώσαμε την επικοινωνία μας με τα μέλη εγκαθιδρύοντας 
νέους ηλεκτρονικούς μηχανισμούς ενημέρωσης και γενικά 
προσπαθήσαμε να έρθουμε ακόμα πιο κοντά στα μέλη μας και 
στα προβλήματα τους.

Υιοθετήσαμε και στηρίζουμε τον θεσμό της οικονομικής διπλω-
ματίας, συνεργαζόμενοι στενά με το Υπουργείο Εξωτερικών. 
Ακόμα, οργανώσαμε δεκάδες εμπορικές αποστολές σε χώρες 
του εξωτερικού, λάβαμε μέρος σε εκδηλώσεις προβολής της 
κυπριακής οικονομίας για προσέλκυση ξένων επενδύσεων, 
ασχοληθήκαμε έντονα με το Brexit, συνάψαμε στενότερες 
σχέσεις με διεθνείς οικονομικούς φορείς και Επιμελητήρια 
άλλων χωρών και γενικά αναδείξαμε το ΚΕΒΕ και την Κύπρο 
στις τέσσερις άκρες του ορίζοντα.

Η συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή όλων εσάς, είναι 
τεράστια στην ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία «τρέχει» με 
ρυθμούς του 3% του ΑΕΠ. Οι αναβαθμίσεις από τους ξένους 
οίκους αξιολόγησης, η επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα 
και κατ’ επέκταση η επιστροφή της χώρας στις διεθνείς αγο-
ρές όπως και άλλες θετικές εξελίξεις, δεν ήρθαν τυχαία.

Η βελτίωση των δημοσίων οικονομικών και οι πλεονασματι-
κοί προϋπολογισμοί του 2019 και 2020, είναι αποτέλεσμα 
της συνολικής προόδου και ανάπτυξης της οικονομίας, στην 
οποία συνέβαλαν καθοριστικά οι δράσεις και πρωτοβουλίες 
του επιχειρηματικού κόσμου.

Όμως, πέραν των θετικών εξελίξεων, υπάρχουν και οι αρνητι-
κές που μας προβληματίζουν και μας κρατούν σε εγρήγορση. 
Αναφέρομαι στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που παρά τα μέ-
τρα που λαμβάνονται βρίσκονται ακόμη στα 11 δις ευρώ.

Η μη επίλυση αυτού του προβλήματος δυσκολεύει όλη την 
οικονομία, αφού αποτελεί ένα βαρίδι που μεταφέρεται σ’ 
όλο το οικονομικό πλαίσιο. Δυστυχώς, το Σχέδιο Εστία δεν 
συγκέντρωσε το ενδιαφέρον που αναμένετο ενώ απορία και 
προβληματισμό προκαλεί η απροθυμία υποβολής αιτήσεων 
από τους εν δυνάμει δικαιούχους.  Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο 
θα υπάρξει τελικά το αναμενόμενο ενδιαφέρον, αλλά εμείς 
υποδείξαμε από την αρχή τις αδυναμίες του.

Υπό στενή παρακολούθηση είναι και το ΓεΣΥ, το οποίο λειτούρ-
γησε ικανοποιητικά αν και συνεχίζει ακόμα να παρουσιάζει 
προβλήματα και δυσλειτουργίες. Το ΚΕΒΕ επιμένει ότι πρέπει 
να προχωρήσει η αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων 
για να λυθούν αρκετά από τα  προβλήματα του ΓεΣΥ ενώ πα-
ρακολουθούμε στενά και την τήρηση του σχετικού προϋπολο-
γισμού.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ.Χριστόδουλος E. Αγκαστινιώτης
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Ιδιαίτερες ανησυχίες εκφράζουμε επίσης και για το θόρυβο 
που έγινε πρόσφατα με το Επενδυτικό Πρόγραμμα της Κύ-
πρου. Εμείς, δεν υποστηρίζουμε ένα αναξιόπιστο και διάτρητο 
Επενδυτικό Πλαίσιο, αλλά από την άλλη δεν δεχόμαστε ότι το 
Σχέδιο δεν βοήθησε στην ανάκαμψη της οικονομίας ούτε και 
την υπονόμευση της προσπάθειας για προσέλκυση επενδύσε-
ων, επειδή κάποιοι που δεν δικαιούνταν εξασφάλισαν, παράνο-
μα ίσως, υπηκοότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ελπίζουμε με τα νέα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, να τερμα-
τιστεί ο θόρυβος και ότι εάν εντοπιστούν οποιεσδήποτε ύπο-
πτες ή παράτυπες πολιτογραφήσεις θα ανασταλούν.  Την ίδια 
στιγμή όλοι οι εμπλεκόμενοι να αναλάβουμε μια προσπάθεια 
στο εξωτερικό για να αποκαταστήσουμε και πάλι το όνομα της 
Κύπρου ως αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού.

Ειδική αναφορά επιθυμώ να κάνω στην καθυστέρηση έγκρι-
σης των μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση. Οι με-
ταρρυθμίσεις στη Δημόσια Υπηρεσία, στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, στη Δικαιοσύνη και αλλού είναι εκ των ων ουκ άνευ. Αν δεν 
προχωρήσουν ούτε τώρα οι μεταρρυθμίσεις, τότε η Κύπρος 
θα παραμείνει αιχμάλωτη στις δομές και στις πρακτικές του 
κράτους του 1960, σε μια εποχή που τα πάντα αλλάζουν και 
κινούνται με ιλιγγιώδεις ταχύτητες ως αποτέλεσμα της ψηφιο-
ποίησης και των νέων τεχνολογιών.

Ως ΚΕΒΕ καλούμε ξανά τα κόμματα να στηρίξουν την προώθη-
ση αυτών των μεταρρυθμίσεων, ώστε η χώρα μας να καταστεί 
σύγχρονη με ευέλικτες δομές ικανή να λειτουργήσει στο νέο 
παγκοσμιοποιημένο και ψηφιακό γίγνεσθαι.

Έντονα, θέλουμε επίσης να καταδικάσουμε την έξαρση που 
παρατηρούμε σε συμπεριφορές άκρατου συνδικαλισμού, ο 
οποίος υπονομεύει κάθε προσπάθεια προόδου και ανάπτυξης. 
Οι πρόσφατες απειλές ή οι κινητοποιήσεις στο δημόσιο και 
ημικρατικό τομέα που παραλύουν το κράτος μας βρίσκουν 
κάθετα αντίθετους. Δεν γίνεται πλέον αποδεκτό οι προνομιού-
χοι εργαζόμενοι αυτής της χώρας να επαναφέρουν παράλογα 
αιτήματα και να υπονομεύουν την οικονομία. Το ΚΕΒΕ ζητά 
από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη ρύθμιση των 
απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες και τη Βουλή να τολμήσει 
επιτέλους τη ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας για προστασία 
του κοινωνικού συνόλου από ακραίες συμπεριφορές.

Αγαπητά μέλη,

Το ΚΕΒΕ, ως η μεγαλύτερη επιχειρηματική οργάνωση και ο κύ-
ριος αναπτυξιακός φορέας του ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο, 
δεν θα σταματήσει να εργάζεται για τα συμφέροντα του επι-
χειρηματικού κόσμου, τον εκσυγχρονισμό του κράτους και την 
προώθηση της σωστής επιχειρηματικότητας για το γενικό καλό 
της Κύπρου.

Με επιχειρηματικές και εμπορικές αποστολές θα προβάλλου-
με την Κύπρο και τις δυνατότητες της στο εξωτερικό και θα 
ενισχύουμε την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μας. Με τη 

συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά και διεθνή σώματα θα προω-

θούμε το σωστό επιχειρείν και θα μεταφέρουμε την αναγκαία 

τεχνογνωσία πιο προηγμένων χωρών.

Με σύγχρονες και φρέσκιες ιδέες θα δώσουμε έμφαση στους 

νέους τομείς της οικονομίας, όπως είναι η ενέργεια, η καινο-

τομία, η υψηλή τεχνολογία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, 

η ιδιωτική εκπαίδευση και ιατρική, η έρευνα, οι νεοφυείς επι-

χειρήσεις και άλλοι. Επιδιώκουμε ενίσχυση των δυνατοτήτων 

των παραδοσιακών τομέων με παράλληλη επέκταση και σε 

νέους τομείς, ώστε να αυξήσουμε το δυναμισμό και τις προο-

πτικές της οικονομίας μας. Χαιρετίζουμε την απόφαση για δη-

μιουργία Υφυπουργείου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για να 

διευκολύνουμε το επιχειρείν και να ενισχύσουμε την ανταγω-

νιστικότητα της χώρας μας. Οι νέες ανάγκες της οικονομίας 

επιβάλλουν αυτές τις συνταγματικές ανακατατάξεις προκειμέ-

νου να εκσυγχρονίσουμε ξεπερασμένες δομές του κράτους  

ώστε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις νέες προκλήσεις που 

ορθώνονται μπροστά μας. 

Αγαπητά Μέλη,

Ως Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, μαζί με τους συναδέλφους μου στο 

Διοικητικό Συμβούλιο και στην Εκτελεστική Επιτροπή, σας 

διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας 

για να αναβαθμίσουμε περισσότερο το ρόλο του ΚΕΒΕ, τόσο 

στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό.  Το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει 

να πρωτοστατεί και να πρωταγωνιστεί εκφράζοντας παντού τα 

καλώς νοούμενα συμφέροντα του επιχειρηματία, αλλά και της 

οικονομίας της Κύπρου.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι εξ’ ίσου 

καλά με τα προηγούμενα.  Για να κερδίσουμε το νέο στοίχημα 

πρέπει όλοι μας να αγκαλιάσουμε περισσότερο το ΚΕΒΕ και 

τον Επιμελητηριακό Θεσμό. Εγώ και οι συνάδελφοι στα ανώτα-

τα συλλογικά όργανα του ΚΕΒΕ έχουμε ανοίξει τις πόρτες για 

άμεση επικοινωνία και διάλογο. Για εμάς οι επιχειρηματίες, τα 

μέλη μας, είναι οι Πρωταγωνιστές του αύριο.

Μέσω της ετήσιας έκθεσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την 

Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΒΕ 

για τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία που έχουμε. Επί-

σης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα Διοικητικά Συμβούλια των 

Τοπικών Επιμελητηρίων, τα Συμβούλια των Επαγγελματικών 

και Διακρατικών Συνδέσμων, το Γενικό και Αναπληρωτή Γενικό 

Γραμματέα του ΚΕΒΕ, φίλους Μάριο Τσιακκή και Λεωνίδα Πα-

σχαλίδη αντίστοιχα, τους διευθυντές, τα στελέχη, το προσω-

πικό και τους εξωτερικούς μας συνεργάτες για τη σημαντική 

προσφορά τους στον Επιμελητηριακό θεσμό.

Σας ευχαριστώ πολύ
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Εκτελεστική Επιτροπή ΚΕΒΕ
Πρόεδρος:
....................................................................................................................................Χριστόδουλος E. Αγκαστινιώτης

Τέως Πρόεδρος:
..........................................................................................................................................................................................Φειδίας Πηλείδης

Αντιπρόεδροι:
.............................................................................................................................................................................Όθωνας Θεοδούλου

............................................................................................................................................................................................   Ντίνος Μιτσίδης

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

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

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

Επίτιμοι Πρόεδροι:
............................................................................................................................................................................................Φάνος Επιφανίου

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

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

Πρόεδρος ΕΒΕ Λευκωσίας:
........................................................................................................................................................................Στέλιος Αναστασιάδης

Πρόεδρος ΕΒΕ Λεμεσού:

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

Πρόεδρος ΕΒΕ Αμμοχώστου:

........................................................................................................................................................... Αυγουστίνος Παπαθωμάς

Πρόεδρος ΕΒΕ Λάρνακας:

........................................................................................................................................................................................... Σταύρος Σταύρου

Πρόεδρος ΕΒΕ Πάφου:

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

Γενικός Γραμματέας:

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

Επίτιμος Γενικός Γραμματέας:

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

Στιγμιότυπο από την περσινή Ετήσια Γενική Συνέλευση
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Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΒΕ

Πρόεδρος:
...................................................................................................................................  Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης

Τέως Πρόεδρος:

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

Αντιπρόεδροι:
.............................................................................................................................................................................Όθωνας Θεοδούλου

..............................................................................................................................................................................................Ντίνος Μιτσίδης

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

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

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

Επίτιμοι Πρόεδροι:
............................................................................................................................................................................................Φάνος Επιφανίου

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

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

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

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

Μέλη Λευκωσίας:
........................................................................................................................................................................Στέλιος Αναστασιάδης

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

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

..................................................................................................................................................................................Θεόδωρος Κρίγγου

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

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

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

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

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

Μέλη Λεμεσού:
...........................................................................................................................................................................Κώστας Γαλαταριώτης
.................................................................................Λιάκος Θεοδώρου
.................................................................................Κικούλλα Κότσαπα
.................................................................................. Ήρως Μιλτιάδους
................................................................................... Γιάννης Μισιρλής
............................................................................Ανδρέας Τσουλόφτας

     

Μέλη Αμμοχώστου:
............................................................................................................................................................Αυγουστίνος Παπαθωμάς
....................................................................Χριστάκης Παπαβασιλείου
.........................................................................  Κυριάκος Σοφοκλέους
..................................... Σταύρος Νεοκλέους (αποχώρησε  4/4/19)
....................................................................................  Κίκης Βασιλείου

Μέλη Λάρνακας:
............................................................................................................................................................................................Σταύρος Σταύρου
.....................................................................................................Νάκης Αντωνίου (αποχώρησε  9/9/19)
...............................................................................................................................................................................Ζήνωνας Αποστόλου
......................................................................................................................................................................................................Λουκάς Λουκά
.............................................................................................................................................................................Ευάγγελος Μούσκος
..............................................................................................................Λάζαρος Φοραδάρης (από  9/9/19)

Μέλη Πάφου:
......................................................................................................................................................................  Ανδρέας Δημητριάδης
...........................................................................................................................................................................  Παντελής Ευαγγέλου
.........................................................................................................................................................................................Ζήνωνας Ζήνωνος
........................................................................................................................................................Χαράλαμπος Παπαντωνίου
..................................................................................................................................................................................Στέφανος Στεφάνου

Αριστίνδην Μέλη:
..................................................................................................................................................................................................Χάρης Λοϊζίδης
...............................................................................................................................................................................................Θωμάς Καζάκος
......................................................................................................................................................................Μαίρη Παπαδοπούλου
.............................................................................................................................................................................................Μιχάλης Μιχαήλ
.............................................................................................................................................................................Γιώργος Πολυκάρπου
.....................................................................................................................................................................................Κυριάκος Κόκκινος
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Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων 
των Τοπικών Επιμελητηρίων

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού

Πρόεδρος:
Στέλιος Αναστασιάδης

Τέως Πρόεδρος:
Κώστας Γεωργαλλής

Επίτιμοι Πρόεδροι:
Κώστας Κωνσταντινίδης
Μάνθος Μαυρομμάτης

Αντιπρόεδροι:
Θεόδωρος Κρίγγου
Κώστας Ζορπάς
Ευγένιος Ευγενίου
Έλενα Τάνου
Μάριος Λένας

Επίτιμος Αντιπρόεδρος:
Νίκος Λακούφης

Επίτιμος Γραμματέας:
Παναγιώτης Παπαφιλίππου

Επίτιμο  Μέλος:
Δημοσθένης Σεβέρης

Γραμματέας/Διευθυντής:
Σωκράτης Ηρακλέους

Μέλη:
Δήμος Αναστασίου 
Γιάννος Αργυρού
Δήμος Δημοσθένους
Λύσανδρος Ιωάννου
Μαρίνος Καλλής
Άκης Κελεπέσιης
Χάρης Μιχαήλ

Λούκας Μπένφιλτ
Νίκος Νουρής
Νικόλας Σιακόλας
Χριστάκης Χαραλάμπους
Χρίστης Χριστοφόρου 
Ιάκωβος Φωτιάδης

Aριστίνδην Μέλη:
Γιώργος Μούντης
Βίκυ Νέμιτσα Ξήττα
Μιχάλης  Σαρρής
Ιάκωβος Σταύρου
Μελίτα Ρολάνδη Στρατή
Παναγιώτης Φιλήμης
Μιχάλης Μουσιούττας

Πρόεδρος:
Κώστας Γαλαταριώτης

Τέως Πρόεδρος:
Τέως Πρόεδρος:
Φιλόκυπρος Ανδρέου

Πρώην Πρόεδροι:
Δημήτρης Σολομωνίδης
Τώνης Αντωνίου
 
Επίτιμοι Πρόεδροι:
Τάκης Νέμιτσας
Στάθης Παπαδάκης
Μιχάλης Πολυδωρίδης
Εύρος  Στυλιανίδης
Γιαννάκης Χριστοδούλου

Αντιπρόεδροι: 
Ανδρέας Τσουλόφτας 

Χαράλαμπος Παττίχης
Ηλίας Νεοκλέους
Ανθή Θεοχάρους
Λιάκος Θεοδώρου
Ήρως Μιλτιάδους

Επίτιμος Γραμματέας:
Κικούλα Κότσαπα

Γραμματέας/Διευθυντής:
Χρήστος Αναστασιάδης

Μέλη:
Μιχάλης Βιράρτη
Βάσος Δημητριάδης
Τάσος Κουνούδης
Μιχάλης Λοϊζίδης 

Περικλής Μάρκαρης
Δημοσθένης Μαυρέλλης
Γιάννης Μισιρλής
Αντώνης Παπάς  
Χρύσης Πετούσης
Μαίρη Πρωτοπαπά
Άθως  Τηλλυρής

Αριστίνδην Μέλη:
Θεόδοτος Ανθούσης
Ξάνθος Νέμιτσας
Μίλτος Παπαδόπουλος
Ηλίκκος Χαραλάμπους
Πανίκος Χ”Χαμπής
Παναγιώτης Χριστοδούλου
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Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου

Πρόεδρος:
Σταύρος Σταύρου

Τέως Πρόεδρος:
Όθωνας Θεοδούλου

Πρώην Πρόεδρος:
Ντίνος Λευκαρίτης 

Επίτιμοι Πρόεδροι:
Ιάκωβος Δημητρίου
Κρίτων Γεωργιάδης
Νίκος Κοσμάς
Κίκης Κυριακίδης

Αντιπρόεδροι:
Ευάγγελος Μούσκος
Ζήνωνας Αποστόλου
Νάκης Αντωνίου 

Λουκάς Λουκά
Τάσος Χριστοφόρου

Επίτιμος Γραμματέας:
Γιώργος Κατωδρίτης

Γραμματέας/Διευθυντής:
Γιώργος Ψαράς

Μέλη:
Φλώρος Βωνιάτης
Γιώργος Δημητρίου
Κώστας Δημητρίου
Βέρα Διανέλλου
Θεόδωρος Ευθυμίου
Ηρακλής Ζαβός

 Ανδρέας Λευκαρίτης
 Δημήτρης Μισκουρίδης
 Γιώργος Πέτρου
 Βαλεντίνος Σωτηρίου
 Σοφοκλής Φιλιαστίδης 
 Γιώργος Χασάπης
 Λάζαρος Χατζηφόραδος

Επίτιμα  Μέλη:
Ανδρέας Γεωργιάδης
Μαρία Μηλιώτου
Στέφανος Στεφανή
Κωστάκης Τοφαρίδης

Αριστίνδην Μέλος:
Λένα Νικολάου

Πρόεδρος:
Αυγουστίνος Παπαθωμάς

Τέως Πρόεδρος:
Γιώργος Μαυρουδής

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

Αντιπρόεδροι:
Κυριάκος Σοφοκλέους 
Τώνης Τουμαζής  
Κίκης Βασιλείου
Χρίστος Αγγελίδης

Χριστάκης Παπαβασιλείου

Επίτιμος Γραμματέας:
Παρασκευάς Κυριακίδης

Γραμματέας/Διευθυντής:
Σωτήρης Παναγιώτου

Μέλη:
Μιχάλης Βασιλείου
Άντρη Επιφανίου
Σταύρος Καραμοντάνης
Ράνια Κυριακίδου
Χρίστος Κυριάκου
Αντώνης Μικελλίδης
Σταύρος Νεοκλέους

Χριστόδουλος Νεοφύτου
Μιχάλης Τίμινης
Χρυσταλλένη Σώζου
Ανδρέας Φιλίππου
Ανδρέας Χ’’Θεοδοσίου

Αριστίνδην Μέλη:
Σταύρος Μαυρομάτης

Αριστίνδην Μέλος:
Αννίτα Λίλη

Πρόεδρος:
Ανδρέας Δημητριάδης

Τέως Πρόεδρος:
Γιώργος Λεπτός

Πρώην Πρόεδροι:
Θέμης Φιλιππίδης
Κυριάκος Δρουσιώτης

Επίτιμος Πρόεδρος:
Θεόδωρος Αριστοδήμου

Αντιπρόεδροι:
Χαράλαμπος Παπαντωνίου 
Ζήνων Ζήνωνος
Σάββας Γεωργιάδης
Γιώργος Μάης

Στέφανος Στεφάνου
 
Επίτιμος Γραμματέας:
Μιχάλης Μιχαήλ

Γραμματέας/Διευθυντής:
Μαρίνος Στυλιανού

Μέλη:
Δημήτρης Ασσιώτης 
Παντελής Ευαγγέλου
Κενδέας Ζαμπιρίνης
Ανδρέας Ιωάννου
Αγαθοκλής Κωνσταντίνου
Λουκής Λουκά

Ηλίας Μυριάνθους
Δώρος Παφίτης
Χρίστος Τζιώλης
Χάρης Τσιολής
Γρηγόρης Φιλίππου
Μιχάλης Χατζημιτσής
Χρύσης Χρυσάνθου

Αντιπρόσωπος JCI:
Γιάννης Κουλουντής 
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Διεθνείς Οργανισμοί Συνεργασίας

• Ευρωεπιμελητήρια (Eurochambers)

• Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC)

• Ένωση Επιμελητηρίων Μεσογείου (ASCAME)

• Ένωση Βαλκανικών Επιμελητηρίων (ABC)

• Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SMEUnited)

• Ευρωεμπόριο (Eurocommerce)

• Eυρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (ECSO)

• Υπηρεσία Κωδικοποίησης Προϊόντων – GS1 Κύπρου

• Διεθνής Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (WASME)

Ελεγκτές ΚΕΒΕ
KPMG LTD

Νομικοί Σύμβουλοι ΚΕΒΕ
Άντης Τριανταφυλλίδης & Υιοί

Σύμβουλοι Επικοινωνίας, Δημοσιότητας και Εκδόσεων ΚΕΒΕ
fmw financial media way

Ανώτατο Συμβουλευτικό Σώμα ΚΕΒΕ

Το Ανώτατο Συμβουλευτικό Σώμα απαρτίζεται:
1. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΒΕ

2. Από τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Τοπικών Επιμελητηρίων

3. Από τους Προέδρους και Αντιπροέδρους των Επαγγελματικών Συνδέσμων                

 



ΓΕΝΙΚΉ 
ΔΡΑΣΉ ΚΕΒΕ
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ΓΕΝΙΚΉ ΔΡΆΣΉ ΚΕΒΕ

Οικονομικές Εξελίξεις

Συνεχίστηκε κατά την  περίοδο που πέρασε η θετική πορεία της 
Κυπριακής  οικονομίας, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως 
δεν παραμένουν σημαντικά προβλήματα που πρέπει να τύχουν 
άμεσης αντιμετώπισης.

Όσον αφορά τους οικονομικούς δείκτες αυτούς καθ’ εαυτούς,  
το 2018  ο ρυθμός ανάπτυξης έφτασε το 3.9%, η ανεργία το 
πρώτο εξάμηνο του 2019 μειώθηκε περαιτέρω στο 6.9% και ο 
πληθωρισμός κυμάνθηκε στο 0.8%. Η ύπαρξη δημοσιονομικού 
ελλείμματος της τάξης του 4.8%, επί του ΑΕΠ οφείλεται στη 
μη επαναλαμβανόμενη δημοσιονομική επιβάρυνση ύψους 
€1,685 εκ. από την πώληση μέρους περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας 
στην Ελληνική Τράπεζα, ενώ το δημόσιο χρέος αυξήθηκε στο 
102.5% του ΑΕΠ για τους ίδιους λόγους. Οι εκτιμήσεις για το 
2019 είναι πολύ καλές με προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης 
μεταξύ 3.0% και 3.6%, περαιτέρω μείωση της ανεργίας στο 
6.7%, πληθωρισμό στο 0.5%, δημοσιονομικό πλεόνασμα 
της τάξης του 3.0% επί του ΑΕΠ και περαιτέρω μείωση του 
δημόσιου χρέους στο 95.7% του ΑΕΠ.

Το ΚΕΒΕ χαιρέτισε την επαναφορά της Κύπρου στην επενδυτική 
βαθμίδα από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης τονίζοντας 
ότι οι θετικές αυτές αξιολογήσεις αναμφίβολα θα αυξήσουν 
ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στην 
Κύπρο και παράλληλα θα έχουν πολύ ευεργετικές επιπτώσεις 
στα δημόσια οικονομικά της χώρας μας αφού η πρόσβαση 
σε φθηνό δανεισμό καθίσταται ευκολότερη. Εξέφρασε επίσης 
την ικανοποίηση του για τη συνετή δημοσιονομική πολιτική που 
ακολουθήθηκε και κάλεσε όλους σε συνέχιση της αναπτυξιακής 
προσπάθειας αλλά και εγρήγορση για να αποφευχθούν τα 
λάθη του παρελθόντος που μας οδήγησαν στην οικονομική 
κρίση και τις συνεχείς υποβαθμίσεις της οικονομίας μας.

Ταυτόχρονα, το ΚΕΒΕ δεν έπαψε να τονίζει προς όλες τις 
κατευθύνσεις περιλαμβανομένης της εκτελεστικής και της 
νομοθετικής εξουσίας ότι παρόλη τη βελτίωση της οικονομίας, 
ακόμα παραμένουν σημαντικά προβλήματα και ως εκ τούτου 
δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπάρξει εφησυχασμός. 
Τέτοιες   προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν με  σωστούς 
χειρισμούς είναι κατ’ εξοχήν η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στον 
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, η περαιτέρω (σημαντική) 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, η ανάγκη για 
διατήρηση της εργατικής ειρήνης και μη υποβολής αιτημάτων 
που υπερβαίνουν τις δυνατότητες της Κυπριακής οικονομίας, 
ο εκσυγχρονισμός του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, 
η έμπρακτη προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και γενικότερα η ανάγκη βελτίωσης 

της ανταγωνιστικότητας της χώρας. 

Τις προκλήσεις αυτές το ΚΕΒΕ επεσήμανε και στους εκπροσώπους 

κλιμακίου της Τρόϊκας, στα πλαίσια των επισκέψεων τους στην 

Κύπρο σε σχέση με το πρόγραμμα Εποπτείας της χώρας μας, 

προβαίνοντας παράλληλα σε εισηγήσεις για τα μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν για αντιμετώπιση τους κάνοντας αναφορά 

στην πλειάδα σχετικών διαβημάτων του Επιμελητηρίου, τόσο 

προς την εκτελεστική όσο και τη νομοθετική εξουσία.

Ειδικότερα, και όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, το 

ΚΕΒΕ επικροτεί την πρόθεση της Κυβέρνησης για μείωση τους 

σε μονοψήφιο αριθμό το 2020 από το 30% του συνόλου των 

δανείων στο τέλος του 2018 μέσω του Σχεδίου Εστία αλλά και 

της ανάγκης εκσυγχρονισμού του πλαισίου αφερεγγυότητας 

και του πλαισίου των εκποιήσεων που οι τράπεζες και οι 

δανειολήπτες έχουν στη διάθεση τους. 

Είναι ακριβώς για το λόγο αυτό που το ΚΕΒΕ τάχθηκε δυναμικά 

υπέρ της αναπομπής του Νόμου για τις εκποιήσεις, τον οποίο η 

Βουλή τροποποίησε καθιστώντας δυσκολότερη και χρονοβόρα 

την πορεία μείωσης των μη εξυπηρετουμένων δανείων. Το ΚΕΒΕ 

κατέληξε σε αυτή την απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τους 

κινδύνους που ελλοχεύουν για την αξιοπιστία της Κύπρου, 

τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος  η οποία πρέπει 

να διασφαλισθεί με κάθε τρόπο ούτως ώστε να μπορούν οι 

τράπεζες να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση της επιδιωκόμενης 

προόδου και ανάπτυξης της χώρας αλλά και της ανάγκης να 

προστατευθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν 

τον παραγωγικό ιστό της χώρας. 

Στην απόφαση του το ΚΕΒΕ  επιβεβαίωσε επίσης  προηγούμενη 

θέση του ότι οι βιώσιμες αναδιαρθρώσεις αποτελούν 

την πιο ορθολογιστική, ισορροπημένη και ενδεδειγμένη 

προσέγγιση για την οριστική επίλυση του προβλήματος 

των μη εξυπηρετούμενων δανείων διαπιστώνοντας ωστόσο 

προβλήματα τόσο επί της ουσίας όσο και επί των διαδικασιών 

που ακολουθούνται κατά τις αναδιαρθρώσεις τα οποία 

πρέπει να αντιμετωπιστούν με τις αναγκαίες νομοθετικές 

τροποποιήσεις. Τόνισε δε την αποφασιστικότητα του να  

αναλάβει πρωτοβουλία σε συνεργασία με την Κεντρική 

Τράπεζα και το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και άλλους 

φορείς ώστε, να γίνουν οι ενδεδειγμένες τροποποιήσεις του 

νομοθετικού πλαισίου που να περιλαμβάνουν και τη διαγραφή 

τυχόν αδικαιολόγητων χρεώσεων, με σκοπό την επίτευξη όσο 

το δυνατό περισσότερων βιώσιμων αναδιαρθρώσεων και 

προστασία των δικαιωμάτων των δανειοληπτών.
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Το ΚΕΒΕ εξέφρασε την απογοήτευση του για τη ψήφιση 
της συγκεκριμένης νομοθεσίας και τόνισε για ακόμα μια 
φορά την έντονη άποψη ότι τέτοιας εμβέλειας και σημασίας 
νομοθετήματα που επηρεάζουν βασικά δικαιώματα των πολιτών 
και των επιχειρήσεων και τα οποία αγγίζουν την διεθνή εικόνα 
της  χώρας μας πρέπει να είναι το αποτέλεσμα πολύ σοβαρής  
και σε βάθος μελέτης πριν την ψήφιση τους.

Είχε επίσης συνάντηση με το Συμβούλιο Οικονομίας 
και Ανταγωνιστικότητας για το σημαντικό θέμα της 
ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής οικονομίας. Κοινή 
διαπίστωση υπήρξε πως η ανάγκη για λήψη μέτρων που θα 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας είναι 
περισσότερο από επιτακτική ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη οι 
καθόλου ενθαρρυντικές επιδόσεις της Κύπρου με βάση τους 
διάφορους δείκτες ανταγωνιστικότητας. Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ 
διαβεβαίωσε το Συμβούλιο για τη στήριξη και συμπαράσταση 
του ΚΕΒΕ και ανέφερε πως το Επιμελητήριο ως ο κατ’ εξοχήν 
εκπρόσωπος της επιχειρηματικής τάξης του τόπου μας θα 
συνδράμει στο έργο του Συμβουλίου αφού κοινός στόχος είναι 
να καταστεί η Κύπρος πιο ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο 
προς όφελος της οικονομίας και γενικότερα του κοινωνικού 
συνόλου της χώρας.

Το ΚΕΒΕ χαιρέτισε επίσης τη σύσταση του Συμβουλίου 
Έρευνας και Καινοτομίας και το διορισμό του Επικεφαλής 
Επιστήμονα, ενέργειες οι οποίες αναμένεται να ενθαρρύνουν 
την καινοτόμο επιχειρηματικότητα με αποτέλεσμα τη βελτίωση 
της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών 
επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση της Κυπριακής οικονομίας.

Πραγματοποιήθηκε τέλος, εκδήλωση για θέματα της Κυπριακής 
οικονομίας με ομιλητή το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. 
Τα κύρια θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν οι ενέργειες για 

μείωση των μη εξυπηρετουμένων δανείων και η ενίσχυση της 
αξιοπιστίας του τραπεζικού μας συστήματος.

Αναφέρεται καταληκτικά ότι 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. 

Μεταρρυθμίσεις και Απλοποίηση/ Βελτίωση του 
Ρυθμιστικού Πλαισίου

Πλην της ίδρυσης του Υφυπουργείου Τουρισμού και της 
έναρξης λειτουργίας του Γενικού Σχεδίου Υγείας, δυστυχώς 
δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες εξελίξεις στο θέμα των  
μεταρρυθμίσεων που τόσο έχει ανάγκη η Κυπριακή οικονομία 
κατά την υπό επισκόπηση περίοδο. Η πολυαναμενόμενη 
μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας ακόμα δεν έχει 
προχωρήσει ενώ παρατηρούνται οπισθοδρομήσεις όσον αφορά 
τα θέματα του κρατικού μισθολογίου που θέτουν σε κίνδυνο 
την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του, όπως αιτήματα για άμεση 
αποκατάσταση των αποκοπών που επήλθαν την περίοδο της 
κρίσης και νέες απαράδεκτες αξιώσεις των οργανώσεων των 
δημοσίων υπαλλήλων και εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι κατά καιρούς απεργίες σε 
ζωτικούς τομείς της Κυπριακής οικονομίας θέτοντας την πορεία 
ανάκαμψης της χώρας μας σε κίνδυνο. Πάγιο αίτημα του 
ΚΕΒΕ το οποίο συνέχισε να εκφράζει έντονα και κατά την υπό 
επισκόπηση περίοδο είναι η ανάγκη της νομοθετικής ρύθμισης 
των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες. Μόνο με αυτό το μέτρο 
θα υποχρεωθούν όλοι να συμμορφώνονται και να τηρούν τα 
εργασιακά θέσμια έτσι ώστε να σταματήσουν να υπονομεύουν 
την οικονομία και να επισωρεύουν προβλήματα στο σύνολο του 

Συμμετοχή του ΚΕΒΕ στο “Digital Cyprus Conference”  Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου παρουσίασε θέματα AML στα 
Μέλη του ΚΕΒΕ
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λαού. Στην κατεύθυνση αυτή το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει να καλεί την 
κυβέρνηση και τη Βουλή να πάρουν χωρίς άλλη καθυστέρηση 
τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για άμεση προώθηση της 
σχετικής νομοθεσίας για αποτροπή αυτών των απαράδεκτων 
καταστάσεων στο μέλλον.  

Πέρα από το ΚΕΒΕ, οι μεταρρυθμίσεις και ιδιαίτερα η 
μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα αποτελεί θέμα κορυφαίας 
σημασίας και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο που συνεχίζουν στις εκθέσεις που 
υποβάλλουν στα πλαίσια του προγράμματος εποπτείας της 
Κύπρου, να τονίζουν την ανάγκη να προχωρήσουμε χωρίς 
καθυστέρηση στις αναγκαίες για την οικονομία της Κύπρου 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να μην διολισθήσουμε στις 
καταστάσεις που μας οδήγησαν στην κρίση.

Στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με 
το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Κύπρου για το 
2019 αναφέρεται ρητά τόσο η ανάγκη εισαγωγής χωρίς 
περαιτέρω καθυστερήσεων των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων 
στο δημόσιο τομέα αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση για 
αύξηση της αποδοτικότητας τους, καλύτερη εξυπηρέτηση του 
κοινού και των επιχειρήσεων. Πολύ ψηλά στην ατζέντα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι και η ανάγκη προώθησης των 
ιδιωτικοποιήσεων. 

Το ΚΕΒΕ τονίζει με κάθε ευκαιρία την ανάγκη να προχωρήσουμε 
χωρίς καθυστέρηση στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις  
αντιμετωπίζοντας τα κακώς έχοντα που θέτουν σε κίνδυνο τη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών με άμεσες επιπτώσεις 
στις επιχειρήσεις, τους πολίτες και  την οικονομία της χώρας.

Όσον αφορά την αναπτυξιακή μεταρρύθμιση που περιλαμβάνει 
και τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, το ΚΕΒΕ εκφράζει 
για μια ακόμα φορά την απογοήτευση του γιατί παρά τις 
επανειλημμένες προτροπές και διαβήματα του δεν έχει γίνει 
σχεδόν τίποτε ουσιαστικό.  Εξαίρεση αποτελούν οι ανακοινώσεις 
που αφορούν τον τομέα της δικαιοσύνης με την προβλεπόμενη 
ίδρυση Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και Εφετείου. 
Θέση του ΚΕΒΕ είναι πως τα οφέλη από τέτοιες βελτιώσεις/
απλοποιήσεις τόσο για τις επιχειρήσεις, το κοινωνικό σύνολο, 
την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και γενικότερα την 
οικονομία είναι τεράστια. 

Προγραμματική Περίοδος των Διαρθρωτικών και του 
Ταμείου Συνοχής της ΕΕ 2014-2020 

Η ενεργός συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις Επιτροπές 
Παρακολούθησης που λειτουργούν για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 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.

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε επίσης στο σεμινάριο για το “Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα” των προγραμμάτων εδαφικής 
συνεργασίας, στην ενημερωτική εκδήλωση για τα Ευρωπαϊκά 
Ανταγωνιστικά Προγράμματα και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης 
τους, την Εθνική Διαβούλευση για την ετοιμασία των όρων 
εντολής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων 
στρατηγικού χαρακτήρα του Προγράμματος Διασυνοριακής 
Συνεργασίας ENI MED, τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις 
για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τα 
Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ σε επιχειρήσεις και στην 
Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων στο πλαίσιο της 
4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος 
Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020.

Τέλος, ότι κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ εγκαινίασε 
διάλογο με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔΕΠΣΑ), που έχει αναλάβει τη 
λειτουργία της Μονάδας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, για 
τα συναφή θέματα. Το ΚΕΒΕ επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τα θέματα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και έχει 
αναπτύξει σχετική τεχνογνωσία για τα θέματα αυτά. Ο διάλογος 
αποσκοπεί στην εγκαθίδρυση συνεργασίας με την ΓΔΕΠΣΑ 
με διάφορες δράσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη 
διοργάνωση σχετικών ενημερωτικών εκδηλώσεων τόσο στην 
παρούσα προγραμματική περίοδο όσο και (ιδιαίτερα) στην 
προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα της Κύπρου και 
Ειδικές Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το ΚΕΒΕ υπέβαλε ολοκληρωμένες θέσεις και απόψεις σε 
σχέση με το Προσχέδιο του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού 
Προγράμματος της Κύπρου 2019 για τη Στρατηγική Ευρώπη 
2020. Στις απόψεις, του το ΚΕΒΕ επισήμανε την έλλειψη 
ιδιαίτερης προόδου και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται 
στη λήψη των αναγκαίων μέτρων σε πολλούς τομείς, όπως 
η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας και τοπικής 
αυτοδιοίκησης, η βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας, ο εκσυγχρονισμός 
του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και η βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του, οι διαδικασίες που αφορούν την 
ακίνητη ιδιοκτησία, η ενίσχυση της εποπτείας των ασφαλιστικών 
εταιρειών και ταμείων συντάξεως, η επιτάχυνση του χειρισμού 
των στρατηγικών επενδύσεων, η πορεία των ιδιωτικοποιήσεων, 
η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η διαμόρφωση 
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μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την Κυπριακή οικονομία 
περιλαμβανομένης της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της, 
η μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και η έλλειψη 
προόδου σε αριθμό εθνικών στόχων που αφορούν την «Ευρώπη 
2020» κυρίως αυτών που σχετίζονται με την ενέργεια. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη βελτίωσης του 
ρυθμιστικού πλαισίου και της διεξαγωγής των μελετών 
αντικτύπου, στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού 
περιλαμβανομένων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του 
ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και των ευρυζωνικών δικτύων και 
την ανάγκη για αύξηση της συνεργασίας του δημόσιου με τον 
ιδιωτικό τομέα κυρίως όσον αφορά την εκτέλεση  και λειτουργία 
μεγάλων έργων υποδομής. Επίσης στην ανάγκη συντονισμού των 
διάφορων υπηρεσιών και την ίδρυση Υφυπουργείου Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού. Εκτεταμένη αναφορά έγινε από το ΚΕΒΕ 
και στα θέματα της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας 
του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και της χρήσης 
εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, την ανάγκη για 
βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά την ακίνητη 
ιδιοκτησία καθώς και την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών 
για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Η θέσπιση νέου πλαισίου που να υποβοηθά και διευκολύνει 
τις επενδύσεις, η βελτίωση της πρόσβασης των ΜμΕ στη 
χρηματοδότηση, η προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων και της 
επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση των Εμπορικών Κέντρων, η 
προώθηση της Οικονομικής Διπλωματίας, η εφαρμογή της 
νέας Βιομηχανικής Πολιτικής, η ανάγκη ολοκλήρωσης της 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης έτσι που να υπάρχει καλύτερη 
διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά 
εργασίας και η έγκαιρη ετοιμασία σχεδίου μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής για την Κυπριακή οικονομία από το Συμβούλιο 
Ανταγωνιστικότητας ήταν ανάμεσα στις βασικότερες 
εισηγήσεις του ΚΕΒΕ. Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, το ΚΕΒΕ 
υπέβαλε συγκεκριμένα σχόλια σε σχέση με τους εθνικούς 
στόχους της Κύπρου που αφορούν την «Ευρώπη 2020» 
επισημαίνοντας ιδιαίτερα την μη ικανοποιητική πρόοδο 
αναφορικά με τους ενεργειακούς στόχους. Το ΚΕΒΕ τόνισε εν 
κατακλείδι πως πραγματική πρόοδος μπορεί να υπάρξει μόνο 
μέσω της συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης, της ενίσχυσης της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
και της έγκαιρης εισαγωγής των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων 
και μέτρων.

Οι πιο πάνω θέσεις του ΚΕΒΕ  επιβεβαιώθηκαν πλήρως 
από  τις Ειδικές Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που ακολούθησαν την υποβολή του Εθνικού 
Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων της Κύπρου του 2019 και τη 
διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα 
σταθερότητας της Κύπρου του 2019. Το ΚΕΒΕ εξέδωσε σχετική 

ανακοίνωση καλώντας για μια ακόμα φορά την εκτελεστική και 

νομοθετική εξουσία να προβούν χωρίς καθυστέρηση στη λήψη 

των αναγκαίων αποφάσεων και μέτρων που να αντιμετωπίζουν 

τις πιο πάνω προκλήσεις για το καλό της Κυπριακής οικονομίας 

και του κοινωνικού συνόλου.  

Πληροφόρηση και Δραστηριότητες σε σχέση με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση

Η δραστηριοποίηση του ΚΕΒΕ σε θέματα Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που αφορούν και επηρεάζουν τον επιχειρηματικό 

κόσμο συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο. 

Πρωταρχικός στόχος είναι η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των 

μελών και η προώθηση των σχετικών θέσεων και απόψεων του 

Επιμελητηρίου σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων τόσο στην Κύπρο 

όσο και στις Βρυξέλλες. 

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το ΚΕΒΕ έχει καταστεί 

από τρεις και πλέον δεκαετίες ο σημαντικότερος φορέας 

πληροφόρησης για θέματα Ε.Ε. στον τόπο μας. 

Η σχετική  επιχειρηματική πληροφόρηση παρέχεται μέσω 

αριθμού υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργούν 

στο Επιμελητήριο και ιδιαίτερα του Δικτύου Enterprise Europe 

Κύπρου (Enterprise Europe Network Cyprus). 

Η πληροφόρηση διαλαμβάνει ενημέρωση για νέους 

κανονισμούς, οδηγίες και πολιτικές που επηρεάζουν τις 

επιχειρήσεις, Ευρωπαϊκά προγράμματα, διαβουλεύσεις για ένα 

ευρύ φάσμα θεμάτων (π.χ. τρόφιμα διπλής ποιότητας, χημικές 

ουσίες σε τρόφιμα και καλλυντικά, κανόνες τιμολόγησης ΦΠΑ, 

διασυνοριακή κυκλοφορία εμπορευμάτων, συσκευασίες που 

έρχονται σε επαφή με τρόφιμα κ.α), χρήσιμους ιστοχώρους 

της ΕΕ όπως για  θέματα ΜμΕ, νομοθεσία για καταναλωτές, 

ΚΕΒΕ Τέρμα στις στρεβλώσεις, “ναι” στις μεταρρυθμίσεις
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γυναικεία επιχειρηματικότητα κ.α. 

Η πληροφόρηση παρέχεται στα μέλη σε καθημερινή βάση μέσω 
του  σχετικού ηλεκτρονικού συστήματος και του ενημερωτικού 
δελτίου 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». 

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

Παράλληλα, το ΚΕΒΕ συνέχισε 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 προκύπτουν από το Κοινοτικό 
Κεκτημένο είτε απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μέσω των 
Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών οργανισμών στους οποίους το 
Επιμελητήριο είναι μέλος. 

Πιο συγκεκριμένα, το ΚΕΒΕ συμμετείχε μεταξύ άλλων σε 
διαβουλεύσεις που αφορούν τη συμμετοχή των ΜμΕ στις 

δημόσιες προσφορές, τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
για τις επιχειρήσεις, τη θερινή ώρα, τη συνεργασία μεταξύ των 
δημόσιων υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας, τη ψηφιοποίηση 
της βιομηχανίας, την διατηρήσιμη ανάπτυξη, την ίση αμοιβή 
για εργασία ίσης αξίας, την αξιολόγηση του προγράμματος 
οικονομικής προσαρμογής της Κύπρου 2013-2016, την 
Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Μαθητεία, την διαδικτυακή πύλη για 
τη γυναικεία επιχειρηματικότητα (Wegate), την Ανασκόπηση της 
Απόδοσης των ΜμΕ, τον Κανονισμό για ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας, το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2021-2024 κ.α.

Παράλληλα,  προώθησε ενεργά τη συμμετοχή Κυπριακών 
επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Αποστολές της ΕΕ  σε τρίτες 
χώρες και συμμετείχε σε Ημερίδες και εκδηλώσεις που 
διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κύπρο για τη Στρατηγική 
Προσέλκυσης Επενδύσεων, τις ΜμΕ, το Μέλλον της Ευρώπης 
με τη συμμετοχή του Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειών, τις 
Επενδυτικές Ανάγκες της Κύπρου 2021-2027 με τη συμμετοχή 
Διευθυντών από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής 
Πολιτικής και τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, το Ευρωπαϊκό εξάμηνο και 
τις Συστάσεις ανά χώρα και την ανάληψη της  Προεδρίας της 
ΕΕ από την Φινλανδία όπου ο Πρέσβης της χώρας στην Κύπρο 
παρουσίασε το πρόγραμμα της Προεδρίας. Επίσης συμμετείχε 
σε συναντήσεις με την Επίτροπο για Θέματα Δικαιοσύνης, 
Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, τον Αντιπρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την Απασχόληση 
την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, τον 
Επίτροπο για Θέματα Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων 
και Υπηκοότητας, τον Επικεφαλής Εκπρόσωπο της Επιτροπής, 
τη Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής για Θέματα Εκπαίδευσης, 
Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, το Γενικό Διευθυντή της 
Επιτροπής για Έρευνα και Καινοτομία και τον Αναπληρωτή Γενικό 
Διευθυντή της Επιτροπής για Θέματα Καταναλωτών και Υγείας.

Το ΚΕΒΕ εξέδωσε επίσης ανακοίνωση με την ευκαιρία της 
Παγκόσμιας Ημέρας για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
υπογραμμίζοντας τη στήριξη που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση αλλά και από το ίδιο το Επιμελητήριο μέσω της πλειάδας 
υπηρεσιών που διαθέτει. Στην ανακοίνωση το ΚΕΒΕ τονίζει ότι θα 
συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τις Κυπριακές ΜμΕ που αποτελούν 
την τεράστια πλειοψηφία των μελών του (99%) και καλεί τόσο 
την εκτελεστική όσο και τη νομοθετική εξουσία να ενισχύσουν 
έμπρακτα τη στήριξη που παρέχουν στις ΜμΕ του τόπου.

Απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή σε όλους τους πρόσφατα 
εκλεγέντες Κύπριους Ευρωβουλευτές εκφράζοντας τη 
βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθούν με επάρκεια στο δύσκολο έργο 
που αναλαμβάνουν και τους προσκάλεσε όπως επισκεφθούν με 
την πρώτη ευκαιρία το Επιμελητήριο για αλληλοενημέρωση και 
ανταλλαγή απόψεων επί σημαντικών θεμάτων που απασχολούν 

Ικανοποίηση ΚΕΒΕ για την προώθηση του Net Billing στις επιχειρήσεις
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τις Κυπριακές επιχειρήσεις και άπτονται του Ευρωπαϊκού 
κεκτημένου. Η επιστολή καταλήγει ότι τα Ευρωεπιμελητήρια 
αλλά και το ΚΕΒΕ θα είναι σε επαφή με τους Ευρωβουλευτές 
για να μοιραστούν τις συστάσεις τους σε ένα ευρύ φάσμα 
τομέων πολιτικής που απασχολούν τις επιχειρήσεις.

Αναφέρεται τέλος, ότι αντιπροσωπεία του ΚΕΒΕ είχε συνάντηση 
με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επισκέφθηκαν 
την Κύπρο για διμερείς συναντήσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου. Στη συνάντηση συζητήθηκε η πρόοδος υλοποίησης 
του Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος της Κύπρου, θέματα 
έρευνας και ανάπτυξης και θέματα που αφορούν τη ψηφιακή 
οικονομία και τις ψηφιακές δεξιότητες. Το ΚΕΒΕ ανέπτυξε τις 
γνωστές του θέσεις προβαίνοντας σε εισηγήσεις για τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν για βελτίωση της κατάστασης τονίζοντας 
ιδιαίτερα την πρωτοβουλία που έχει αναπτύξει για το ψηφιακό 
μετασχηματισμό της χώρας ο οποίος θα συμβάλει τα μέγιστα 
τόσο στην προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων όσο 
και στην σημαντική βελτίωση της οικονομίας και γενικότερα 
την αναβάθμιση της Κύπρου και του ρόλου της στο διεθνές 
επιχειρηματικό και όχι μόνο σκηνικό.

Έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (BREXIT)

Το ΚΕΒΕ συνέχισε  να πληροφορεί συστηματικά τα μέλη του για 
τις εξελίξεις σε σχέση με το Brexit σε συνεργασία με τον Κύπρο-
Βρετανικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο ,αλλά και να υποβάλλει τις 
θέσεις και απόψεις του επί ενός ευρέως φάσματος θεμάτων στις 
αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες και κατ’ εξοχήν στη Μονάδα  
του Υπουργείου Εξωτερικών που ασχολείται με το θέμα. Η 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, ιδιαίτερα αν 
αυτή τελικά πραγματοποιηθεί χωρίς συμφωνία, ενδεχόμενο το 
οποίο ολοένα γίνεται πιο πιθανό, αναμφίβολα θα επηρεάσει τις 
Κυπριακές επιχειρήσεις και γενικά την οικονομία της χώρας μας 
λόγω των στενών σχέσεων της Κύπρου με το ΗΒ.

Επιπρόσθετα διοργανώθηκαν συσκέψεις της Ομάδας του 
Υπουργείου Εξωτερικών που ασχολείται με το Brexit με βασικούς 
φορείς της Κυπριακής οικονομίας από τον ιδιωτικό τομέα υπό 
την αιγίδα του ΚΕΒΕ με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και 
διαβίβαση των απόψεων/ανησυχιών τους σε σχέση με τις 
διαπραγματεύσεις για το Brexit.

Παράλληλα, το ΚΕΒΕ απέστειλε στα μέλη του  κατάλογο με όλα 
τα σημεία επαφής από τα Υπουργεία και Υπηρεσίες αναφορικά 
με το Brexit,  παροτρύνοντας τα όπως επικοινωνήσουν με τα 
αρμόδια άτομα  ούτως ώστε να καταχωρηθούν τα σχετικά 
θέματα και ανησυχίες και εισηγήσεις τους. Για διευκόλυνση 
τους δε επισυνάφθηκε σχετικό έντυπο για υποβολή των 
σχετικών θεμάτων είτε στα αρμόδια Υπουργεία ή στο ΚΕΒΕ για 

να ληφθούν υπόψη.

Η σχετική πληροφόρηση που απεστάλη από το ΚΕΒΕ στα μέλη 

του κατά την υπό επισκόπηση περίοδο περιέλαβε μεταξύ άλλων 

και τα εξής θέματα:

- Τη Λευκή Βίβλο (White Paper) που εξέδωσε η κυβέρνηση 

του Ηνωμένου Βασιλείου στις 12 Ιουλίου (και περίληψη 

στην Ελληνική) η οποία περιέχει τις προτάσεις της χώρας σε 

σχέση με το Brexit και τη μελλοντική σχέση του ΗΒ με την ΕΕ. 

- Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 

και το σχετικό παράρτημα που αφορά την προετοιμασία για 

την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ η οποία περιγράφει τις εν 

εξελίξει εργασίες προετοιμασίας για όλα τα αποτελέσματα 

της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ. 

- Το ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  που 

δίνει συμβουλές στις επιχειρήσεις για το πώς θα πρέπει να 

προετοιμαστούν σε σχέση με το Brexit.

- Την πληροφόρηση της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τη Φορολογία και την Τελωνειακή Ένωση στα 

πλαίσια  της εκστρατείας ενημέρωσης των επιχειρήσεων 

με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους για το 

ενδεχόμενο ενός άτακτου Brexit (ειδικές ιστοσελίδες σε 24 

γλώσσες, λίστα ελέγχου για εμπορευόμενους, Τελωνειακός 

Επιχειρηματικός Οδηγός, εισαγωγικό σημείωμα).

- Την ειδική ενημερωτική ιστοσελίδα της Βρετανικής 

Κυβέρνησης  σε σχέση με την αποχώρηση του ΗΒ από την 

ΕΕ.

- Το προσωρινό δασμολογικό καθεστώς  που θα ισχύσει στο 

ΗΒ στην περίπτωση εξόδου της χώρας χωρίς συμφωνία.

- Ενημέρωση σε σχέση με τα φάρμακα, τις ιατρικές συσκευές 

και τα χημικά.

Το ΚΕΒΕ αναλαμβάνει δράση για λιγότερες επιπτώσεις λόγω Brexit
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Αναφέρεται επίσης ότι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ συμμετείχαν σε 
πλειάδα ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών σε σχέση με 
το Brexit και τις επιπτώσεις του, έδωσαν πολλές συνεντεύξεις 
και αρθρογράφησαν  για το θέμα. Επιπρόσθετα, το ΚΕΒΕ 
εξέδωσε αριθμό ανακοινώσεων εκφράζοντας τις ανησυχίες 
των επιχειρήσεων και καλώντας τα μέλη του σε εγρήγορση και 
προετοιμασία. Χαρακτηριστική η δήλωση του Προέδρου του 
ΚΕΒΕ: « Πρέπει να ελπίζουμε για το καλύτερο αλλά ταυτόχρονα 
να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο».

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με τον Κύπρο-Βρετανικό Επιχειρηματικό 
Σύνδεσμο διοργάνωσε κατά την περίοδο που πέρασε 
εκδήλωση για το Brexit με ομιλητή τον 2ο Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Εξωτερικών της Ιρλανδίας κ. Rory Montgomery που 
ηγείται της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου 
και της ομάδας που ασχολείται με το Brexit και τις σχετικές 
διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ. Ο ομιλητής 
αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις προετοιμασίες και ενέργειες στις 
οποίες προβαίνει η Ιρλανδία για αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
του Brexit.

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Κύπρο διοργάνωσε εκδήλωση απευθυνόμενη 
σε βασικούς φορείς της Κυπριακής οικονομίας από τον ιδιωτικό 
τομέα με θέμα τις εξελίξεις σχετικά με το Brexit και τις σχετικές 
προετοιμασίες της ΕΕ. Ομιλήτρια ήταν η Αναπληρωτής Γενική 
Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ΚΕΒΕ και ο Κύπρο-Βρετανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος 
στα πλαίσια των συνεχών προσπαθειών τους να προστατεύουν 
και διασφαλίζουν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των 
επιχειρήσεων μελών τους θα συνεχίσουν να  παρακολουθούν 
στενά τις εξελίξεις αναφορικά με το Brexit  και να ενημερώνουν 
τα μέλη ανάλογα.

Οικονομική Διπλωματία 

Το ΚΕΒΕ είχε συστηματική και ουσιαστική συμμετοχή στα θέματα 
της οικονομικής διπλωματίας κατά την περίοδο που πέρασε και 
συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις της σχετικής Υπηρεσίας στο 
Υπουργείο Εξωτερικών. Το ΚΕΒΕ θεωρείται από το Υπουργείο 
βασικός εταίρος στα θέματα της οικονομικής διπλωματίας 
και συμμετέχει με εκπρόσωπο του στην σχετική Καθοδηγητική 
Επιτροπή  που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου.

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε ανελλιπώς στις συνεδρίες της 
Καθοδηγητικής Επιτροπής για την Οικονομική Διπλωματία 
καθώς και στις εκδηλώσεις της Υπηρεσίας του Υπουργείου με 
ομιλητές Πρέσβεις ξένων Πρεσβειών στην Κύπρο και άλλες 
προσωπικότητες.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το Υπουργείο Εξωτερικών 

ξεκίνησε συνεργασία με την κοινοπραξία “Clingendael 

Academy – Ecorys”, με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης 

πολιτικής και την ενάσκηση Οικονομικής Διπλωματίας από την 

Κυπριακή Δημοκρατία. Η συνεργασία θα έχει διάρκεια ένα 

χρόνο και περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, τη χαρτογράφηση 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Οικονομική 

Διπλωματία, την ανάπτυξη Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης 

και την κατάρτιση του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών 

και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών. Η προαναφερθείσα 

Καθοδηγητική Επιτροπή παρακολουθεί και συμβάλλει στην 

υλοποίηση του έργου, είτε μέσω παροχής καθοδήγησης προς 

του σύμβουλους, ή μέσω λήψης αποφάσεων όπου χρειάζεται.

Πέραν από τη συμμετοχή του στην Καθοδηγητική Επιτροπή, το 

ΚΕΒΕ είχε αριθμό συναντήσεων με την ομάδα των συμβούλων 

ενημερώνοντας τους για την ανάμιξη και εμπειρία του στα θέματα 

οικονομικής διπλωματίας και εκφράζοντας τις τεκμηριωμένες 

θέσεις και απόψεις του για την ενίσχυση της οικονομικής 

διπλωματίας. Το ΚΕΒΕ συμμετείχε επίσης στη σχετική δημόσια 

διαβούλευση που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Αναφέρεται τέλος το ΚΕΒΕ υπέβαλε τις εμπεριστατωμένες 

θέσεις και απόψεις του επί της ενδιάμεσης έκθεσης των 

συμβούλων σε σχέση με την ανάπτυξη στρατηγικής στην Κύπρο 

για την οικονομική διπλωματία.

Βραβεία Διπλωμάτη της Χρονιάς

Συνδεδεμένα με την οικονομική διπλωματία είναι και τα 

«Βραβεία Διπλωμάτη της Χρονιάς», που εισάγονται για πρώτη 

φορά στον τόπο μας στα πρότυπα παρόμοιων βραβεύσεων που 

διοργανώνονται σε άλλες χώρες του εξωτερικού. 

Τα Βραβεία αποσκοπούν στην περαιτέρω σύσφιξη των 

 Στιγμιότυπο από τα Βραβεία Διπωμάτη της Χρονιάς που διοργάνωσε για πρώτη 
φορά το ΚΕΒΕ
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σχέσεων μας με τις Διπλωματικές Αποστολές των ξένων 
χωρών που εδρεύουν στην Κύπρο, αλλά και στην ενίσχυση των 
προσπαθειών στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας της χώρας 
μας και της άσκησης οικονομικής διπλωματίας που αποτελεί 
πλέον βασικό πυλώνα  πολιτικής.

Τα Βραβεία τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργού Εξωτερικών 
ενώ θα απονέμονται δύο βραβεία, ένα για τους διπλωμάτες που 
εδρεύουν στην Κύπρο και ένα για τους διπλωμάτες που είναι 
διαπιστευμένοι στην Κυπριακή Δημοκρατία αλλά εδρεύουν στο 
εξωτερικό.

Η τελετή απονομής των Βραβείων πραγματοποιήθηκε  
στο Προεδρικό Μέγαρο. Συστάθηκε η ομάδα εργασίας, 
καθορίστηκαν τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία 
ψηφοφορίας και κατασκευάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
μέσω της οποίας διεξήχθη η ψηφοφορία.

Τα Βραβεία αποτελούν σημαντική πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ, 
η οποία θα εξελιχθεί σε ετήσιο θεσμό και θα συμβάλει στην 
περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του Επιμελητηρίου στα θέματα 
της οικονομικής διπλωματίας.

Σχέσεις με το Τουρκοκυπριακό Επιμελητήριο 

Η συνεργασία μεταξύ του ΚΕΒΕ και του Τουρκοκυπριακού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου στόχο έχει την προώθηση της 
επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων αλλά 
και την υποβοήθηση στο μέτρο του δυνατού των προσπαθειών 
για  βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού. 

Η συνεργασία αυτή συνεχίστηκε, πρωτίστως σε σχέση με τον 
Κανονισμό που διέπει το εμπόριο διαμέσου της Πράσινης 
Γραμμής μέσω της παροχής των αναγκαίων πληροφοριών και 
διευκρινήσεων σε ενδιαφερόμενους και από τις δύο κοινότητες 
και της συμβολής στην επίλυση των όποιων προβλημάτων 
παρουσιάζονται κατά καιρούς. Επιπλέον, συνεχίστηκε η έκδοση 
συνοδευτικών εγγράφων για τα Ελληνοκυπριακά προϊόντα 
που διακινούνται διαμέσου της Πράσινης Γραμμής και η 
τήρηση των σχετικών στατιστικών στοιχείων. Το ΚΕΒΕ παρείχε 
επίσης πληροφόρηση προς το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό 
Επιμελητήριο σε σχέση με κανονισμούς και προδιαγραφές που 
ισχύουν για τα προϊόντα που παράγονται ή/και κυκλοφορούν 
στην Κυπριακή Δημοκρατία και που εν πολλοίς βασίζονται στο 
Κοινοτικό κεκτημένο.

Όπως κάθε χρόνο, συνεχίστηκαν και οι επαφές με τη Μονάδα 
Στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διευθέτηση του 
Κυπριακού τόσο σε σχέση με την ετήσια έκθεση προόδου για 
την εφαρμογή του Κανονισμού για το Εμπόριο Διαμέσου της 
Πράσινης Γραμμής όσο και την ανασκόπηση των επιχειρηματικών 
και οικονομικών σχέσεων των δύο κοινοτήτων.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο υπήρξε επίσης κοινή 
συμμετοχή των δύο Επιμελητηρίων σε εκδηλώσεις και συνέδρια 
με θέματα που αφορούσαν τον Κανονισμό για το Εμπόριο 
Διαμέσου της Πράσινης Γραμμής και τη συνεργασία των δύο 
Επιμελητηρίων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για το σεμινάριο 
για την Κύπρο  που διοργάνωσε στο Ευρωκοινοβούλιο στις 
Βρυξέλλες η ομάδα ALDE (Συμμαχία Φιλελευθέρων και 
Δημοκρατών για την Ευρώπη) όπου εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ 
μίλησε με θέμα τις προοπτικές για το εμπόριο ανάμεσα στις 
δύο κοινότητες.

Συνεχίστηκε επίσης η συνεργασία και στήριξη των δύο 
Επιμελητηρίων στο πρόγραμμα “Startups4Peace”, που 
αποτελεί πρωτοβουλία της Πρεσβείας της Φινλανδίας και 
διεξάγεται τόσο με τη συνεργασία των δύο Επιμελητηρίων όσο 
και του Startup Cyprus και που είναι στην ουσία το Κυπριακό 
οικοσύστημα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Μέσω του 
προγράμματος που έχει εξελιχθεί σε ετήσιο θεσμό, δίνεται η 
ευκαιρία σε δικοινοτικές νεοφυείς επιχειρήσεις για συμμετοχή 
στη διεθνούς κύρους διοργάνωση για νεοφυείς επιχειρήσεις 
“SLUSH” στο Ελσίνκι. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική 
υποβοήθηση και κατάρτιση των δικοινοτικών νεοφυών 
επιχειρήσεων που επιλέγονται αλλά και προετοιμασία τους για 
συμμετοχή στο “SLUSH”, όπου έχουν τη δυνατότητα δικτύωσης 
με μεγάλο αριθμό σημαντικών συντελεστών του Ευρωπαϊκού 
οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων και παρουσίασης των 
ιδεών τους σε δυνητικούς επενδυτές.

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε στην εκδήλωση για την επιλογή δικοινοτικών 
νεοφυών επιχειρήσεων για συμμετοχή στη διοργάνωση 
“SLUSH” και την εκδήλωση για την ανακοίνωση του νέου 
προγράμματος “Startups4Peace” για το 2019. Ο Πρόεδρος 
του ΚΕΒΕ προσφώνησε τις πιο πάνω εκδηλώσεις.

Αναφέρεται επιπρόσθετα, ότι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ συμμετείχαν 
στην εκδήλωση για τα 60χρονα του Τουρκοκυπριακού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου, ως επίσης από κοινού με το 
Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο στο “City-zen Road-
show”, το οποίο διοργανώθηκε στη Λευκωσία με τη στήριξη 
της ΕΕ. Η εκδήλωσε αποσκοπούσε στη διασφάλιση ενός 
βιώσιμου μέλλοντος για ολόκληρη την πόλη μέσω ενεργειών 
όπως ενεργειακού σχεδιασμού, χωροταξικού σχεδιασμού και 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων.

Επίσης, το ΚΕΒΕ συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σε σχέση με την έκδοση από την Επιτροπή βιβλιαρίου που να 
περιγράφει πως η ΕΕ φέρνει κοντά τις δύο κοινότητες στην 
Κύπρο μέσω του Εμπορίου Διαμέσου της Πράσινης Γραμμής.

Συνεχίστηκε επίσης η συμμετοχή τόσο του ΚΕΒΕ όσο και 
του Τουρκοκυπριακού Επιμελητηρίου στο Κυπριακό Φόρουμ 
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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.

Αναφέρεται τέλος, ότι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ συμμετέχουν 
στην Τεχνική Επιτροπή για Οικονομικά και Εμπορικά Θέματα, 
η οποία συνεδριάζει υπό την αιγίδα των Καλών Υπηρεσιών των 
Ηνωμένων Εθνών. Αξιοσημείωτη ήταν η συμβολή της Επιτροπής 
στην επίτευξη της διαλειτουργικότητας των κινητών τηλεφώνων 
σε ολόκληρη την Κύπρο.

Ελευθεροποιήσεις - Αποκρατικοποιήσεις - 
Ιδιωτικοποιήσεις

Παρά τις επανειλημμένες προτροπές του ΚΕΒΕ, αλλά και της 
ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω τις κατά χώρα συστάσεις 
που εκδίδει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού εξαμήνου, δεν υπήρξε 
δυστυχώς καμιά εξέλιξη στα θέματα αυτά.

Το ΚΕΒΕ συνέχισε να προωθεί έντονα τη θέση του προς όλες τις 
κατευθύνσεις για την ανάγκη έγκαιρης ανάληψης των αναγκαίων 
ενεργειών αφού, οι ελευθεροποιήσεις και 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. 

Όπως είναι γνωστό, η Βουλή των Αντιπροσώπων κατάργησε τα 
σχετικά κονδύλια που αφορούσαν τις ιδιωτικοποιήσεις καθώς 
και την ίδια τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και αυτό αποτελεί 
κατά την κρίση του ΚΕΒΕ τροχοπέδη στο όλο θέμα.

Το ΚΕΒΕ συνέχισε να εκφράζει τη μεγάλη απογοήτευση του για τις 
εξελίξεις αυτές οι οποίες επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις όσον 
αφορά   την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού, επηρεάζουν 
αρνητικά τις προσπάθειες για αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των κρατικών και ημικρατικών οργανισμών και είναι στην ουσία 
εναντίον των καλώς νοουμένων συμφερόντων των καταναλωτών. 
Αναφέρεται χαρακτηριστικά, ότι  η Κύπρος παραμένει η μόνη 
χώρα στην ΕΕ, ίσως και παγκοσμίως που διαθέτει κρατική 
εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Το ΚΕΒΕ προειδοποιεί την Κυβέρνηση, την Βουλή αλλά και τους 
εργαζόμενους στους οργανισμούς αυτούς, ότι όσο καθυστερεί 
ο εκσυγχρονισμός και η αλλαγή στον τρόπο διοίκησης και 
λειτουργίας τους θα διευρύνονται και θα πολλαπλασιάζονται 
τα προβλήματα βιωσιμότητας τους με ορατό τον κίνδυνο 
να βρεθούν στην ίδια θέση που βρέθηκαν άλλοι παρόμοιοι 
οργανισμοί στο παρελθόν, τις ζημιές και το κόστος των οποίων 
θα κληθεί και πάλι να πληρώσει η υπόλοιπη κοινωνία.

Το ΚΕΒΕ παραμένει πεπεισμένο πως οι αποκρατικοποιήσεις 
θα έχουν ευνοϊκές επιπτώσεις τόσο για τους ίδιους τους 
οργανισμούς και την οικονομία όσο και το ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο,  για αυτό και θα συνεχίσει να πιέζει προς όλες τις 
κατευθύνσεις για αλλαγή νοοτροπίας και πλεύσης αλλά και για 
τροχιοδρόμηση των αναγκαίων ενεργειών.

Τέλος, το ΚΕΒΕ συνέχισε να τονίζει προς όλες τις κατευθύνσεις 
την πάγια θέση του για την ανάγκη συνεργασίας του δημόσιου 
με τον ιδιωτικό τομέα κυρίως όσον αφορά την εκτέλεση και 
λειτουργία μεγάλων έργων υποδομής μέσω των μεθόδων 
ΒΟΤ και ΡΡΡ. Αυτό είναι αποδεδειγμένο πως προσδίδει την 
αναγκαία ευελιξία και αποτελεσματικότητα στη διεκπεραίωση 
των έργων  ενώ ταυτόχρονα αποδεσμεύει  τεράστια κονδύλια 
από τους κρατικούς προϋπολογισμούς, και επιφέρει  μεταφορά 
τεχνογνωσίας και εμπειριών από τον ιδιωτικό προς τον δημόσιο 
τομέα.

Απονομή Δικαιοσύνης

Το ΚΕΒΕ ανησυχεί βαθύτατα για τις μεγάλες καθυστερήσεις 
που παρατηρούνται στην απονομή δικαιοσύνης και ζητά τη 
λήψη μέτρων που να βελτιώσουν την κατάσταση. Η διαχρονική 
αυτή κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για τις 
επιχειρήσεις επηρεάζοντας τη ρευστότητα αλλά και την ίδια 
τη βιωσιμότητα τους, επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της 
χώρας και υπονομεύει τις προσπάθειες για προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων. Πάγια θέση του ΚΕΒΕ παραμένει πως η 
γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης είναι κύριο συστατικό 
μιας υγιούς οικονομίας και σημαντικός παράγοντας όσον 
αφορά την προσέλκυση επενδύσεων γι’ αυτό και η διόρθωση 
της επικρατούσας κατάστασης είναι περισσότερο από 
επιβεβλημένη.

Στην κατεύθυνση αυτή, το ΚΕΒΕ εξέφρασε την ικανοποίηση του 
για την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του νομοσχεδίου 
για σύσταση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου. 
Η ίδρυση των εν λόγω δικαστηρίων θα συμβάλει στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως κέντρου 
παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και στην προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της χώρας.

Το ΚΕΒΕ χαιρέτισε εξάλλου και τις άλλες μεταρρυθμίσεις που 
προωθεί η κυβέρνηση στον τομέα της δικαιοσύνης όπως την 
προβλεπόμενη ίδρυση Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου 
και Εφετείου που θα καταστήσουν τον τομέα της δικαιοσύνης  πιο 
σύγχρονο και ευέλικτο και θα συμβάλουν στην εναρμόνιση της 
Κύπρου με τα δεδομένα των ανεπτυγμένων χωρών στα θέματα 
δικαιοσύνης. Το ΚΕΒΕ αναμένει ότι μετά τη θεσμική προώθηση 
της μεταρρύθμισης, που θα θωρακίσει ακόμα περισσότερο το 
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θεσμό της δικαιοσύνης θα προχωρήσει γρήγορα και η πρακτική 
εφαρμογή της για το καλό του τόπου. 

Παράλληλα όμως, το ΚΕΒΕ  συνέχισε να πιέζει προς όλες 
τις κατευθύνσεις  για την ανάγκη  δημιουργίας και άλλων 
εξειδικευμένων Δικαστηρίων όπως Ειρηνοδικείων κατά το 
πρότυπο των Αγγλικών δικαστηρίων για την εκδίκαση μικρών 
απαιτήσεων, Δικαστηρίου Αφερεγγυότητας και εξειδικευμένου 
εμπορικού δικαστηρίου το οποίο θα επιλαμβάνεται μικρότερων 
υποθέσεων που αφορούν το εμπόριο.

Ταυτόχρονα, συνέχισε να προωθεί τη χρήση από τις επιχειρήσεις 
εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών όπως τη Διαιτησία 
και τη Διαμεσολάβηση όπου το Επιμελητήριο είναι έντονα 
δραστηριοποιημένο μέσω της λειτουργίας σχετικών υπηρεσιών. 

Τέλος, προώθησε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο στα μέλη 
του την Ευρωπαϊκή Ειδική Διαδικασία για Μικροδιαφορές. Ο 
θεσμός που στοχεύει στη διευθέτηση μικροδιαφορών λειτουργεί 
εδώ και μια δεκαετία και αφορά  διασυνοριακές απαιτήσεις 
που δεν ξεπερνούν τις €5,000 μέσω μιας εναρμονισμένης 
δικαστικής διαδικασίας. Βοηθά τους καταναλωτές, τις 
επιχειρήσεις και άλλα μέρη να ανακτήσουν τα οφειλόμενα τους 
γρήγορα και σχετικά ανέξοδα με πλήρη όμως σεβασμό των 
διαδικαστικών δικαιωμάτων των μερών. 

Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)

To ΚΕΒΕ επαναβεβαίωσε την 
απόφαση του αναφορικά με 
την αναγκαιότητα λειτουργίας 
ενός καθολικού και ποιοτικού 
σχεδίου υγείας ικανού να 
προσφέρει ολοκληρωμένη και 
ποιοτική ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη στο σύνολο των πολιτών.

Το ΚΕΒΕ αξιολογώντας την πρώτη φάση εφαρμογής του Γενικού 
Σχεδίου Υγείας, εκτίμησε ότι αυτή ήταν πολύ ικανοποιητική με 
πολύ λιγότερα προβλήματα από αυτά που αναμένοντο καθότι 
υπήρξε ικανοποιητική λειτουργία του λογισμικού συστήματος 
και καθολικό αγκάλιασμα από τους πολίτες. Παράλληλα, 
το ΚΕΒΕ έκανε έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους 
να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να συνεργαστούν 
εποικοδομητικά προκειμένου να εφαρμοστεί ομαλά το Γενικό 
Σχέδιο Υγείας ως η σημαντικότερη μεταρρύθμιση που έγινε 
ποτέ στην Κύπρο.

Όπως έχει διαφανεί στην πράξη τόσο ο αριθμός των 
Προσωπικών Ιατρών όσο και των Ειδικών έχει αυξηθεί σημαντικά 
με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να έχουν ικανοποιητική πρόσβαση 
σε ιατρικές υπηρεσίες ενώ πολύ ψηλή είναι και η συμμετοχή των 

φαρμακείων, των εργαστηρίων και των διαγνωστικών κέντρων 

για εξυπηρέτηση των δικαιούχων.  Σταδιακά και όσο προχωρεί η 

εφαρμογή του όλο και περισσότεροι ιατροί και άλλοι πάροχοι 

υπηρεσιών υγείας θα εντάσσονται στο ΓεΣΥ ενώ έχουν ξεκινήσει 

και οι διαβουλεύσεις για την 2η φάση του Σχεδίου που αφορά 

την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.

Οι πιο πάνω εξελίξεις έχουν επαληθεύσει για ακόμα μια φορά 

την ορθότητα των εκτιμήσεων και προβλέψεων του ΚΕΒΕ ότι το 

ΓεΣΥ θα υλοποιηθεί και ότι σταδιακά με τη συνεργασία όλων 

των εμπλεκόμενων θα ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα και 

αδυναμίες που ήταν αναμενόμενο ότι θα υφίσταντο σε μια τόσο 

σύνθετη και πολύπλοκη μεταρρύθμιση.

Tο ΚΕΒΕ είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

όπου του παρέδωσε εμπεριστατωμένο έγγραφο για το ΓεΣΥ στο 

οποίο επιβεβαιώνονται οι θέσεις του σε σχέση με το πλαίσιο 

λειτουργίας του ΓεΣΥ οι οποίες είναι επικεντρωμένες στις εξής 

παραμέτρους:

α.ΓεΣΥ οικονομικά βιώσιμο και αυστηρά στα πλαίσια του 

εγκεκριμένου σφαιρικού προϋπολογισμού

β. Γρήγορη, ορθή και πραγματική αυτονόμηση των δημοσίων 

νοσηλευτηρίων

γ. Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής παρόχων υπηρεσιών υγείας 

από τους δικαιούχους.

Σε σχέση με το αυξημένο κόστος που θα επωμισθούν οι 

κυπριακές επιχειρήσεις το ΚΕΒΕ θα προωθήσει μέτρα που θα 

εξισορροπήσουν το κόστος αυτό όπως είναι η παραχώρηση 

φοροελαφρύνσεων ή τη μείωση της εργοδοτικής εισφοράς 

σε κάποια άλλα ασφαλιστικά ταμεία που διαθέτουν ψηλό 

αποθεματικό.

Λιμενική Βιομηχανία

Τρόπος Υπολογισμού των Αυξήσεων στις ταρίφες των 
Διαχειριστριών Εταιρειών στο Λιμάνι Λεμεσού

Το ΚΕΒΕ είχε σειρά διαβουλεύσεων, τόσο με την Υπουργό 

Μεταφορών, όσο και με στελέχη του Υπουργείου της κατά τη 

διάρκεια των οποίων το Επιμελητήριο με εμπεριστατωμένο και 

αναλυτικό υπόμνημα του, αποδεικνύει το λανθασμένο τρόπο 

υπολογισμού στις αυξήσεις των υπό αναφορά ταρίφων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εμπεριστατωμένης και ορθά 

επιστημονικής ανάλυσης του ΚΕΒΕ, η αύξηση στις υπό αναφορά 

ταρίφες θα έπρεπε να ήταν μόνο 1,3% και όχι 7,22% όπως 

λανθασμένα επέβαλαν οι διαχειρίστριες εταιρείες στο λιμάνι 

της Λεμεσού ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης λανθασμένου 

τρόπου υπολογισμού των αυξήσεων.
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Προκειμένου να ενισχύσει την ορθότητα και ενδυνάμωση των 
θέσεων του το ΚΕΒΕ, ανέθεσε σε γραφείο νομικού συμβούλου 
την ετοιμασία εμπεριστατωμένης νομικής γνωμάτευσης η οποία 
παραδόθηκε στην Υπουργό Μεταφορών.

Τα σημαντικότερα επιχειρήματα του Επιμελητηρίου τα οποία 
αποδεικνύουν, πέραν πάσης αμφιβολίας, την ορθότητα των 
θέσεων του, συνοψίζονται στη θέση ότι: 

(α) Η χρονική βάση υπολογισμού του Δείκτη που λαμβάνεται 
υπ’ όψιν για τον καθορισμό των αυξήσεων, θα πρέπει 
να γίνεται  με σύγκριση δωδεκάμηνων περιόδων και όχι 
μεταξύ μηνιαίων περιόδων (Δεκέμβριο με Δεκέμβριο), 
γιατί προσφέρει ομοιόμορφη κατανομή των στοιχείων/
δεδομένων και ως εκ τούτου οδηγεί σε πιο αντιπροσωπευτική 
και ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Επισημαίνεται σχετικά ότι η πιο πάνω προσέγγιση αποτελεί την 
ορθή επιστημονική εφαρμογή σε ότι αφορά τον υπολογισμό 
στις αυξομειώσεις της τιμής (value) οποιουδήποτε δείκτη 
οικονομικής και όχι μόνο δραστηριότητας.

(β) Το ίδιο το άρθρο της Σύμβασης Παραχώρησης προβλέπει 
ότι ο Δείκτης θα είναι αυτός όπως δημοσιεύεται από την 
Eurostat για την Κύπρο.

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο από τον ίδιο τον ορισμό που δημοσιεύει 
η Eurostat, ότι ο Δείκτης αυτός περιλαμβάνει domestic and 
non-domestic markets, δηλαδή περιλαμβάνει την ολική τιμή των 
τιμών παραγωγού για την εγχώρια αγορά και για την εξαγωγική 
αγορά. 

Το ΚΕΒΕ στο αίτημα του για ακύρωση/κατάργηση των 
υπερχρεώσεων στις λιμενικές ταρίφες, ζητά από την Υπουργό 
Μεταφορών την άμεση προώθηση του όλου θέματος με βάση 
τις πιο πάνω θέσεις του Επιμελητηρίου.

Το ΚΕΒΕ συμβάλει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των 
Εμπορευματοκιβωτίων 

Το ΚΕΒΕ στην προσπάθεια του για ταχύτερη εξυπηρέτηση σε 
ότι αφορά την φορτοεκφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων 
στο λιμάνι της Λεμεσού, διαπραγματεύτηκε έντονα, τόσο με το 
αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών,  Επικοινωνιών και Έργων, όσο 
και με την “Eurogate” για συνέχιση των ικανοποιητικών χρόνων 
εξυπηρέτησης των εμπορευματοκιβωτίων, με το χαμηλότερο 
δυνατό κόστος.

Η προσπάθεια αυτή του Επιμελητηρίου στοχεύει στην ομαλή, 
απρόσκοπτη, ταχεία και αποδοτική λειτουργία του σταθμού 
εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι της Λεμεσού με όλες τις 

συνεπαγόμενες θετικές επιπτώσεις στη διεξαγωγή του εμπορίου 
(εισαγωγές και εξαγωγές).

Οι έντονες προσπάθειες του ΚΕΒΕ απέδωσαν, δεδομένου ότι με τη 
συνεργασία και εποικοδομητική προσέγγιση του Επιμελητηρίου, 
το σχετικό επιπρόσθετο κόστος ταχείας εξυπηρέτησης από 
€13.5/γεμάτο εμπορευματοκιβώτιο (εισαγωγές και εξαγωγές) 
το οποίο αποτελούσε το αίτημα της “Eurogate” για κάλυψη των 
πρόσθετων σχετικών κόστων της, μειώθηκε στα €4 μόνο.  Στην 
επίτευξη του χαμηλού αυτού κόστους γρήγορης εξυπηρέτησης 
των εμπορευματοκιβωτίων, συνέβαλε τα μέγιστα και το αρμόδιο 
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Επιπρόσθετα, το ΚΕΒΕ διασφάλισε ότι από την υπό αναφορά 
νέα ταρίφα θα εξαιρούνται τα χαμηλής αξίας εμπορεύματα   
(π.χ. πεντονίτης, ούμπρα, ανακυκλώσιμα υλικά κλπ.).

Ως ημερομηνία εφαρμογής της νέας ταρίφας, ορίστηκε η 18η 
Οκτωβρίου 2019.

Κυπριακή Ναυτιλία: Προσβλέποντας σε ένα ακόμα πιο 
θετικό μέλλον

H Κυπριακή Ναυτιλία παρέμεινε το 2018 ανταγωνιστική διεθνώς 
διατηρώντας την κατάταξη της ως ο 11ος Μεγαλύτερος Στόλος 
στον κόσμο και 3ος μεγαλύτερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). 
Αναμφίβολα είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες 
της Κυπριακής Οικονομίας, με τη συνεισφορά της να φτάνει 
το ποσοστό του 7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος με 
εισροές που ξεπέρασαν το €1 δισεκατομμύριο. Επιπρόσθετα, 
η Κύπρος συνέχισε να θεωρείται ως το μεγαλύτερο κέντρο 
υπηρεσιών πλοιοδιαχείρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα 

Το ΚΕΒΕ διαπραγματεύτηκε έντονα για συνέχιση των ικανοποιητικών χρόνων 
εξυπηρέτησης των εμπορευματοκιβωτίων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος



25

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

ΓΕΝΙΚΉ ΔΡΆΣΉ ΚΕΒΕ

από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. 

Η Κυπριακή Ναυτιλία ακολούθησε ανοδική πορεία το 2018, 

καθώς νέα υποστηρικτικά μέτρα/δράσεις και ευέλικτοι 

μηχανισμοί έχουν εφαρμοστεί από την Κυπριακή Κυβέρνηση 

αλλά και την Ναυτιλιακή Βιομηχανία, θέτοντας την Κύπρο καλά 

τοποθετημένη για να παραμείνει ένα βιώσιμο ναυτιλιακό κέντρο 

με απτές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Ιστορική στιγμή για το 2018 αποτέλεσε η έναρξη εργασιών 

του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και την ανάληψη των καθηκόντων 

της Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω, τον Μάρτιο 

του 2018. Από την ίδρυσή του τον Μάρτιο του 2018, το 

Υφυπουργείο Ναυτιλίας έχει προχωρήσει με το σχέδιο 

αναδιάρθρωσης του πρώην Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, με 

στόχο να καταστήσει την Κυπριακή Ναυτιλιακή Διοίκηση ακόμα 

πιο σύγχρονη, αποδοτική και ευέλικτη προς τις υπηρεσίες που 

παρέχουν σε Ναυτιλιακές εταιρείες που σχετίζονται με την 

Κύπρο.

Η σταδιακή εφαρμογή της ολοκληρωμένης “Εθνικής 

Στρατηγικής για τη Ναυτιλία” από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας 

σε συνεργασία με τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία, αλλά και η 

εφαρμογή νέων υποστηρικτικών μέτρων/δράσεων και ευέλικτων 

μηχανισμών αποτελεί από τους σημαντικότερους στόχους, έτσι 

ώστε η Κύπρος να παραμείνει ένα βιώσιμο ναυτιλιακό κέντρο με 

απτές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης τόσο για τον τομέα της 

Ναυτιλίας αλλά και κατ’ επέκταση της Οικονομίας. 

Με τις πιο πάνω ενέργειες, η Κύπρος κινείται προς τη σωστή 

κατεύθυνση και σε συνδυασμό με την επιτυχή αναθεώρηση του 

ανταγωνιστικού “Ναυτιλιακού Φορολογικού Πλαισίου” της, 

είναι σε θέση να διατηρήσει το ρυθμό προόδου και επέκτασης 

της βιομηχανίας. Επιπρόσθετα, η επίλυση του Κυπριακού 

Προβλήματος θα έχει έκδηλα θετική και άμεσα καταλυτική 

επίδραση στην άρση του Τουρκικού Εμπάργκο στα Κυπριακά 

πλοία, το οποίο αποτελεί την “αχίλλειο πτέρνα” της Κυπριακής 

Σημαίας. 

Αναγνωρίζοντας τις προοπτικές που προσφέρει η στροφή τόσο 

της Ευρώπης αλλά και των Ηνωμένων Εθνών προς τη “Γαλάζια 

Ανάπτυξη” αναμένεται η συνέχιση στήριξης του Υφυπουργείου 

Ναυτιλίας και της Κυβέρνησης γενικότερα, ενεργειών που 

αφορούν την “Γαλάζια Ανάπτυξη” όπως το “Κυπριακό Ίδρυμα 

Θάλασσας στη σύσταση του οποίου πρωτοστάτησε το 

Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, καθώς και κρατικών και ιδιωτικών 

Εκπαιδευτικών Ναυτικών Σχολών στην Κύπρο, με αποτέλεσμα 

την περαιτέρω βιωσιμότητα ολόκληρου του Κυπριακού 

Ναυτιλιακού.

Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως είναι σήμερα 
αποτελείται από 39 Δήμους (9 κατεχόμενοι) που ανήκουν στις 
αστικές περιοχές και 349 Κοινοτικά Συμβούλια που ανήκουν 
στις αγροτικές περιοχές.

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

Η πάγια θέση του ΚΕΒΕ είναι η μείωση στον αριθμό των 
δήμων μέσω του περιορισμού της επικάλυψης που μπορεί 
να επιτευχθεί με τη συμπλεγματοποίηση κατά περιοχές. Μια 
τέτοια αλλαγή, με σωστή εφαρμογή, θα έχει σαν αποτέλεσμα 
την εξοικονόμηση πόρων και ταυτόχρονα θα συμβάλει στην 
καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Κυρίαρχη εξέλιξη στην προστασία των προσωπικών δεδομένων 
αποτέλεσε η θέσπιση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων 5419/16 (γνωστού ως GDPR), που 
ίσχυσε σε όλη την Ε.Ε. από τις 25 Μαΐου 2018. Ο Κανονισμός 
επέφερε αρκετές αλλαγές και δημιούργησε νέες υποχρεώσεις 
στις επιχειρήσεις, και για αυτό το λόγο το ΚΕΒΕ προχώρησε 
στη διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων σε όλη την 
Κύπρο με σκοπό την ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου 
τόσο όσον αφορά τον κανονισμό αλλά και τους τρόπους 
εναρμόνισης τους με αυτόν. Επιπρόσθετα συστάθηκε υπό την 
ομπρέλα του ΚΕΒΕ, ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Προστασίας 
Πληροφοριών και Ιδιωτικότητας Κύπρου, σκοπός του οποίου 
είναι να αναδείξει και να αναπτύξει το επάγγελμα του ειδικού 
προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και να ενημερώνει 
συστηματικά τις επιχειρήσεις του τόπου για τα θέματα 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, και να καθορίσει 
ψηλά επίπεδα δεοντολογίας και επαγγελματισμού των σχετικών 
επαγγελματιών. 

Mε βάση τη Γενική Οδηγία για Προστασία των Προσωπικών 
Δεδομένων (GDPR), το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με εξειδικευμένους 
συμβούλους διαμόρφωσε ειδικές εσωτερικές διαδικασίες με 
στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών, 
των συνεργατών αλλά και του προσωπικού  οι οποίες είναι 
πλήρως εναρμονισμένες, τόσο με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/679, 
όσο και με την Κυπριακή Νομοθεσία.
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Ο Περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος 
Νόμος του 2019

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος στην προσπάθεια του να επιλύσει το πρόβλημα 
αναγνώρισης – διάκρισης που αντιμετωπίζουν τα Κυπριακά 
γεωργικά προϊόντα από τα αντίστοιχα εισαγόμενα αφού δεν 
φέρουν οποιοδήποτε διακριτικό που να δηλώνει ότι είναι 
Κυπριακής προέλευσης υπέβαλε το σχετικό νομοσχέδιο. Το 
ΚΕΒΕ, παρά το ότι εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την 
αποτελεσματικότητα χρήσης της νομοθεσίας και του σήματος, 
εάν αυτό δεν συνδέεται και με την ποιότητα των προϊόντων, δεν 
έφερε ένσταση στην χρήση του στα γεωργικά μη μεταποιημένα 
προϊόντα.

Tο ΚΕΒΕ εξέφρασε όμως την κάθετη διαφωνία του στο 
ενδεχόμενο χρήσης ενός τέτοιου Σήματος σε όλα τα 
μεταποιημένα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα. Οι λόγοι της 
διαφωνίας είναι ότι όπως είναι διατυπωμένα τα κριτήρια 
εξασφάλισης του Σήματος εκτός του ότι υστερούν σοβαρά 
στον τομέα διασφάλισης της ποιότητας, συγκρούονται και 
με τους διεθνείς κανόνες καταγωγής αποκλείοντας στη 
συντριπτική πλειοψηφία τους τα διεθνώς αναγνωρισμένα 
κυπριακά προϊόντα από τη δυνατότητα απόκτησης του Σήματος. 

Συνεργασία με το Κυπριακό Κοινοβούλιο

Η Βουλή είναι το κατεξοχήν νομοθετικό όργανο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χάραξη 
και στη διαμόρφωση της εκάστοτε επιχειρηματικής και 
οικονομικής πολιτικής αφού όλες οι προτεινόμενες νομοθεσίες 
υποβάλλονται στη Βουλή υπό μορφή σχεδίων νόμου για 
ψήφιση.  Για την καλύτερη διεκπεραίωση του κοινοβουλευτικού 
της έργου, λειτουργούν Κοινοβουλευτικές Επιτροπές οι οποίες 
ασχολούνται με τα θέματα εξειδίκευσης τους.

Το ΚΕΒΕ διατηρεί σε εβδομαδιαία βάση παρουσία στις 
συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών με κύριο στόχο 
τη σωστή ενημέρωση του Σώματος, αναφορικά με τις θέσεις 
του εμποροβιομηχανικού κόσμου, ώστε οι αποφάσεις του 
Κοινοβουλίου να συμβάλλουν στην περαιτέρω 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, και των εκπροσώπων των επαγγελματικών συνδέσμων 
μελών του  στις συνεδρίες των Επιτροπών της Βουλής έχει 
καταστήσει το ΚΕΒΕ εδώ και χρόνια ως ένα από τους πιο 
αξιόπιστους συνεργάτες του Κοινοβουλίου.

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 προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 
μέλη του.  Εκτός των διαφόρων νομοθετημάτων και Κανονισμών, 
εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου και των Επαγγελματικών 
Συνδέσμων κατάθεσαν απόψεις για θέματα όπως το Γενικό 
Σχέδιο Υγείας, τη στήριξη και ανάπτυξη της βιομηχανίας, 
την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στις 
Βιομηχανικές Περιοχές και Ζώνες, τον εκσυγχρονισμό του 
τουριστικού μας προϊόντος, τη βελτίωση της απασχόλησης 
και την αδυναμία που παρουσιάζεται στις επιχειρήσεις για 
εξεύρεση κατάλληλου εργατικού δυναμικού, την ενέργεια και 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και για πολλά άλλα θέματα 
τομεακού και οριζόντιου χαρακτήρα.

Δεδομένου του πολύ καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζει 
η Βουλή των Αντιπροσώπων στην τελική διαμόρφωση των 
διαφόρων νομοθεσιών και το πώς 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.

Θέματα Ενέργειας

Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας

Η Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας, μέσα στα πλαίσια των εργασιών 
της για θέματα ενέργειας, διαχειρίστηκε σημαντικά θέματα 
ενεργειακής πολιτικής εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι:

• Παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(ΑΠΕ)

• Μεταβατική ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού

• Ένταξη των ΑΠΕ στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

• Συμψηφισμός λογαριασμών στην κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας (Net-Billing)

• Ρύθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

• Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού

• Ενεργειακή απόδοση στη θέρμανση και ψύξη

Ανακύκλωση – Περιβάλλον 

Κατόπιν αιτήματος του ΚΕΒΕ, λήφθηκε απόφαση από τους 
αρμόδιους Υπουργούς Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 
για λειτουργία σημείου ελέγχου στο λιμάνι Λεμεσού με 
αρμοδιότητα τον έλεγχο σε ότι αφορά την εγγραφή στην Green 
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Dot, την WEEE Ηλεκτροκύκλωση και την ΑΦΗΣ Λτδ, εκείνων των 
εταιρειών οι οποίες είναι κατά νόμο υπεύθυνες να ανακυκλώνουν, 
είτε τις συσκευασίες των προϊόντων που εισάγουν, είτε τα ίδια 
τα εισαγόμενα προϊόντα τους στο τέλος της ζωής τους (π.χ. 
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, ελαστικά 
αυτοκινήτων). Για όσες από τις υπό αναφορά εταιρείες δεν 
είναι εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα αδειοδοτημένα συλλογικά 
συστήματα, θα διενεργείτε έλεγχος κατά πόσο διαθέτουν το 
δικό τους σύστημα ανακύκλωσης.

Όσες εταιρείες δεν είναι εγγεγραμμένες σε κάποιο συλλογικό 
σύστημα ή δεν διαθέτουν δικό τους σύστημα ανακύκλωσης, 
θα απαιτείται η εγγραφή τους σε σύστημα ανακύκλωσης 
προκειμένου να επιτραπεί η κυκλοφορία των προϊόντων τους 
στην αγορά. Στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος 
από απόβλητα υλικά. Το υπό αναφορά σημείο ελέγχου θα 
στελεχώνεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Προώθηση και Αμοιβαία Προστασία των Επενδύσεων 
μεταξύ Κύπρου και άλλων χωρών

Η διαμόρφωση του κατάλληλου νομικού πλαισίου που να 
ρυθμίζει με συγκεκριμένο τρόπο όλες τις πτυχές σε ότι αφορά 
τις επενδύσεις Κυπρίων επιχειρηματιών στο εξωτερικό, καθώς 
επίσης και επενδύσεις ξένων στην Κύπρο, θεωρείται από το 
ΚΕΒΕ ιδιαίτερης σημασίας.  

Προς το σκοπό αυτό, το ΚΕΒΕ συμμετέχει στη σχετική Επιτροπή 
που λειτουργεί στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας. Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την 
ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών από τους Κύπριους 
επιχειρηματίες για επέκταση των δραστηριοτήτων τους και 
σε άλλες χώρες, καθώς επίσης και την προσέλκυση ξένων 
επενδυτών στην Κύπρο, υποβάλλει προς την αρμόδια Επιτροπή 
εποικοδομητικές εισηγήσεις που στόχο έχουν να ενδυναμώσουν 
την οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ της 
Κύπρου και άλλων χωρών για αμοιβαίο όφελος.

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

Διαιτησία - Διαμεσολάβηση  

Το ΚΕΒΕ συνέχισε να ενημερώνει τα μέλη του για τις εναλλακτικές 
μεθόδους επίλυσης διαφορών αφού αυτές μπορούν να 
αμβλύνουν το πρόβλημα των μεγάλων καθυστερήσεων 
που παρατηρούνται στην απονομή της δικαιοσύνης και να 
προσφέρουν αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις για τις 
επιχειρήσεις υποβοηθώντας την επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Για το σκοπό αυτό, λειτουργεί στο Επιμελητήριο Υπηρεσία 
Διαμεσολάβησης και Υπηρεσία Διαιτησίας, που αποσκοπεί 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.

Το ΚΕΒΕ έχει εκδώσει πρότυπους όρους που αφορούν τόσο τη 
διαιτησία όσο και τη διαμεσολάβηση και προτρέπει τα μέλη του 
όπως τους περιλαμβάνουν στα συμβόλαια που υπογράφουν 
για να έχουν αποτελεσματικές εξωδικαστικές διεξόδους σε 
περίπτωση εμπορικής διαφοράς. Το ΚΕΒΕ συνέχισε ταυτόχρονα 
να καλεί τα μέλη του να κάνουν μεγαλύτερη χρήση των 
σχετικών υπηρεσιών του αφού αυτό αναμφισβήτητα αποβαίνει 
προς όφελος τους. Εκτός από τις δικές του υπηρεσίες το ΚΕΒΕ 
συνέχισε να προωθεί στα μέλη του και τις σχετικές υπηρεσίες 
του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) που αποσκοπούν 
στη διευθέτηση διεθνών/διασυνοριακών εμπορικών διαφορών. 
Η εμπλοκή του ΚΕΒΕ μέσω της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής 
του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου αφορά και την υποβολή 
προτάσεων για διορισμό Κυπρίων διαιτητών σε διαιτησίες 
που διεξάγονται υπό την αιγίδα του Διεθνούς Δικαστηρίου 
Διαιτησίας του ΔΕΕ.

Η προσφορά υπηρεσιών στον τομέα της διαιτησίας από το ΚΕΒΕ  
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  
αλλά και 24ωρων προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης 
διαμεσολαβητών. Διοργανώθηκε ένα  40ωρο πρόγραμμα όπου 
καταρτίσθηκαν 20 περίπου άτομα και ένα 24ωρο πρόγραμμα 
με τη συμμετοχή άλλων 20 περίπου ατόμων. Τα προγράμματα 
κατάρτισης διαμεσολαβητών του ΚΕΒΕ τυγχάνουν της έγκρισης 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αλλά και της 
Εθνικής Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης της Νορβηγίας. 

Αναφέρεται επίσης ότι, μεγάλος αριθμός διαμεσολαβητών 
της Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης του ΚΕΒΕ, χρησιμοποιήθηκε 
κατά την υπό επισκόπηση περίοδο από το Χρηματοικονομικό 
Επίτροπο σε σχέση με διαμεσολαβήσεις σε υποθέσεις μη 
εξυπηρετούμενων δανείων που γίνονται υπό την αιγίδα του. 

Τέλος, το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε διαβούλευση του Υπουργείου 



28

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

ΓΕΝΙΚΉ ΔΡΆΣΉ ΚΕΒΕ

Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για την περαιτέρω ενδυνάμωση 
και  προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης με όλα τα 
οφέλη που αυτό θα έχει για τον τόπο μας. Σε επιστολή του 
στον Υπουργό Δικαιοσύνης το ΚΕΒΕ ανέφερε ότι βρίσκεται 
πάντοτε στη διάθεση του Υπουργείου, έτοιμο να συνεισφέρει 
στο θεσμό με θέσεις και απόψεις στη βάση των εμπειριών που 
έχει αποκτήσει από την πολύχρονη εμπλοκή του στο θεσμό της 
διαμεσολάβησης.

Εθνική Επιτροπή Πληρωμών

Συνεχίστηκε η συμμετοχή του ΚΕΒΕ στην Εθνική Επιτροπή 
Πληρωμών (που διαδέχθηκε τη Συντονιστική Επιτροπή SEPA 
αφού ολοκληρώθηκε η μετάπτωση στον ενιαίο χώρο πληρωμών 
σε ευρώ –SEPA-) και η οποία λειτουργεί κάτω από την αιγίδα της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πληρωμών είναι η διαμόρφωση 
πολιτικών και η ετοιμασία  στρατηγικών για αντιμετώπιση 
των προκλήσεων όσον αφορά τις πληρωμές καθώς και η 
αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται με τις αλλαγές 
στο Ευρωπαϊκό αλλά και στο γενικότερο τοπίο των υπηρεσιών 
πληρωμών, έχοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου. 

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε επίσης σε πανευρωπαϊκή έρευνα της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το κόστος των πληρωμών 
λιανικής, σε έρευνα του Ευρωσυστήματος, αναφορικά με την 
εισαγωγή των νέων τραπεζογραμματίων των €100 και €200 
καθώς και σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις 
διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες.

Ακάλυπτες και Μεταχρονολογημένες Επιταγές

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών 
(ΚΑΠ) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ο αριθμός των 
ακάλυπτων επιταγών ανήλθε στις 908 το 2018 σε σύγκριση με 
1040 το 2017. Η αξία των ακάλυπτων επιταγών παρουσίασε 
επίσης μείωση και ανήλθε σε €1,483,715 το 2018 σε σχέση με 
€2,252,382 το 2017. Παρόλο που η κατάσταση παρουσιάζεται 
βελτιωμένη εντούτοις, το πρόβλημα της έκδοσης ακάλυπτων ή/
και μεταχρονολογημένων επιταγών παραμένει στην οικονομία 
επηρεάζοντας δυσμενώς τη ρευστότητα των επιχειρήσεων αλλά 
και πολλές φορές ακόμα και την ίδια την επιβίωση τους.

Το ΚΕΒΕ συνέχισε να καλεί τις επιχειρήσεις όπως αποφεύγουν 
τέτοιες πρακτικές και όπως δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην 
πιστωτική τους πολιτική και τις ευκολίες πληρωμής που παρέχουν.  
Ταυτόχρονα, συνέχισε να τονίζει προς όλες τις κατευθύνσεις 
το σοβαρό αυτό πρόβλημα και να υποστηρίζει σθεναρά όλες 
τις ενέργειες και μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό και 
καταπολέμηση του απαράδεκτου αυτού φαινομένου.

Το ΚΕΒΕ είναι πεπεισμένο πως ο ουσιαστικός περιορισμός του 
προβλήματος θα επιτευχθεί μόνο με τον περιορισμό της χρήσης 
των επιταγών ως μέσου πληρωμής και μέσω της προώθησης της 
χρήσης άλλων τρόπων πληρωμών όπως τα τραπεζικά εμβάσματα, 
οι άμεσες χρεώσεις κ.α. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της 
οικονομίας που επείγει θα έχει ως αποτέλεσμα την ραγδαία 
αύξηση αυτών των τρόπων πληρωμής. Ταυτόχρονα οι τρόποι 
αυτοί θα πρέπει να προωθηθούν πολύ πιο έντονα από τις 
αρμόδιες αρχές και στην κατεύθυνση αυτή το ΚΕΒΕ συνιστά 
στα μέλη του όπως περιλαμβάνουν στα τιμολόγια που εκδίδουν 
τα στοιχεία πληρωμής τους (αριθμός λογαριασμού, IBAN και 
BIC) σύμφωνα και με τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για να 
μπορεί να γίνεται η εξόφληση ευκολότερα με έμβασμα.

Προώθηση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η στενή 
συνεργασία του ΚΕΒΕ με την Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών 
Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ) που είναι συνδεδεμένη 
μαζί του. 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, και σε συνεργασία με την ΚΟΓΕΕ, στηρίζει και προωθεί 
διαχρονικά την γυναικεία επιχειρηματικότητα με διάφορους 
τρόπους (όπως εξάλλου πράττει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση).

Σημαντική επιτυχία για την ΚΟΓΕΕ την περίοδο που πέρασε 
ήταν η διοργάνωση του 1ου Μεσογειακού Συμποσίου της 
BPW (Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών 
Επαγγελματιών), με την ευκαιρία της Ημέρας της Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας. Το θέμα του Συμποσίου ήταν η ενθάρρυνση, 
η ενίσχυση και η στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. 
Σκοπός του Συμποσίου που συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό 
εκπροσώπων της BPW ήταν η αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, 
η ενίσχυση μέσων στήριξης και ενδυνάμωσης  της Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας, η εξεύρεση τρόπων συνεργασίας, και 
ο καθορισμός στόχων που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω 
διεύρυνση των σχέσεων των Γυναικών Επιχειρηματιών της 
Μεσογείου. Το Συμπόσιο προσφώνησε ο πρώην Πρόεδρος του 
ΚΕΒΕ κ. Μάνθος Μαυρομμάτης.

Μετά την επιτυχία του πρώτου Μεσογειακού Συμποσίου, η 
ΚΟΓΕΕ αποφάσισε όπως θεσμοθετήσει το Συμπόσιο αυτό 
και άρχισε τις ετοιμασίες για διοργάνωση του 2ου BPW  
Μεσογειακού Συμποσίου.

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΚΕΒΕ και η ΚΟΓΕΕ 
εξέδωσαν  δελτίο τύπου με την ευκαιρία της Ημέρας ίσης 
Αμοιβής όπου επεσήμαναν το χάσμα που επικρατεί και κάλεσαν 
τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν την ίση αμοιβή για εργασία 
ίσης αξίας μεταξύ ανδρών και γυναικών.  Η ΚΟΓΕΕ διοργάνωσε 
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επίσης σειρά εκδηλώσεων σε όλες τις πόλεις για ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση στο μεγάλο  πρόβλημα της  ανισοσκέλειας  
στην αμοιβή μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών.  

Επιπρόσθετα, υπήρξε αριθμός συναντήσεων μεταξύ των 
ηγεσιών του ΚΕΒΕ και της ΚΟΓΕΕ για περαιτέρω ενίσχυση της 
συνεργασίας των δύο οργανισμών και για συντονισμό των 
ενεργειών και των επόμενων βημάτων.

Επιπλέον, μεγάλη επιτυχία σημείωσε και η 8η Γενική Εκλογική 
Συνέλευση της ΚΟΓΕΕ, την οποία προσφώνησε ο Πρόεδρος του 
ΚΕΒΕ.

Το ΚΕΒΕ ενημέρωσε την πλατφόρμα “Wegate” της ΕΕ, που 
αποτελεί το κύριο διαδικτυακό μέσον της ΕΕ για θέματα γυναικείας 
επιχειρηματικότητας. H πλατφόρμα ενημερώνει για τις καλές 
πρακτικές που ακολουθεί σε αυτά τα θέματα. Το ΚΕΒΕ συνέχισε 
να πληροφορεί την ΚΟΓΕΕ για συνέδρια και εκδηλώσεις στο 
εξωτερικό, που αφορούν την γυναικεία επιχειρηματικότητα και 
τα οποία αποστέλλονται στο Επιμελητήριο από το διεθνές δίκτυο 
που διαθέτει.

Παράλληλα συνεχίστηκε η εκπροσώπηση της γυναικείας 
επιχειρηματικής τάξης της Κύπρου από την ΚΟΓΕΕ  στο Δίκτυο 
Γυναικών των Ευρωεπιμελητηρίων κατόπιν του διορισμού από 
το ΚΕΒΕ της Προέδρου της ΚΟΓΕΕ ως εκπροσώπου του στο 
επανασυσταθέν Δίκτυο. Παράλληλα διεξήχθηκαν δύο έρευνες 
από το Δίκτυο στις οποίες συμμετείχαν τόσο το ΚΕΒΕ όσο και η 
ΚΟΓΕΕ. Οι έρευνες αφορούσαν τις υπηρεσίες των Επιμελητηρίων 
σε σχέση με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη.

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.

Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας «ΓΕ΄ΝΕΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το περιοδικό «Θεσσαλονίκης 
Δρώμενα» εγκαινίασαν κατά την περίοδο που πέρασε τα 
Βραβεία νέων επιχειρηματιών με την ονομασία «Γε’ Νέο 
Επιχειρείν». Τα Βραβεία αφορούν τις κατηγορίες Εμπορικές 
Eπιχειρήσεις, Βιοτεχνικές Eπιχειρήσεις, Καινοτομία, Startup 
Tουρισμού, Εταιρείες Yψηλής Tεχνολογίας – Πληροφορικής, 
Τέχνες – Πολιτισμός, Εξαίρετης Κοινωνικής Προσφοράς και Γε’ 
Νέο Επιχειρείν. 

Τα Βραβεία απονεμήθηκαν σε νέους επιχειρηματίες κάτω 
των 40 ετών και που δραστηριοποιούνται στις πιο πάνω 
κατηγορίες σε μια ειδική τελετή. Τα Βραβεία αφορούσαν 
τόσο αυτοδημιούργητους νέους επιχειρηματίες όσο και νέους 
επιχειρηματίες που εργάζονται σε υφιστάμενες οικογενειακές 
επιχειρήσεις, αναλαμβάνοντας τα ηνία από τις παλαιότερες 
γενιές.

Σκοπός των βραβεύσεων είναι η προβολή και ανάδειξη της 
νεανικής επιχειρηματικότητας και η συμμετοχή σε ένα παγκόσμιο 
δίκτυο νέων επιχειρηματιών επιλεγμένων με αξιοκρατικά κριτήρια.

Η επιλογή των επιχειρηματιών που βραβεύτηκαν έγινε από ειδική 
επιτροπή του ΚΕΒΕ, ενώ τα βραβεία τελούσαν κάτω από την 
αιγίδα του Προέδρου του ΚΕΒΕ.

Τα  βραβεία θα καταστούν ετήσιος θεσμός και από την 
επόμενη περίοδο θα διοργανώνονται από κοινού από το 
ΚΕΒΕ, το περιοδικό «Θεσσαλονίκης Δρώμενα» και το Διεθνές 
Επιμελητήριο Νέων Κύπρου (JCI Cyprus).

5th KEBE Business Leader Awards

Η διοργάνωση έχει στόχο την επιβράβευση των Κύπριων 
Επιχειρηματιών που μέσα από την επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα έχουν αναπτύξει την επιχείρησή τους αλλά 
έχουν συμβάλει και στην περαιτέρω ανάπτυξη, ωρίμανση και 
αναβάθμιση του ίδιου του κυπριακού επιχειρείν.

Η διοργάνωση της εκδήλωσης γίνεται σε συνεργασία με την 
εταιρεία IMH, με κύριους χορηγούς τον Ελεγκτικό Οίκο EY, το 
EUROPEAN UNIVERSITY, τις εταιρείες CABLENET, QATAR AIR-
WAYS, ZIVANA LOEL και τις υπεραγορές ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.

Μεσογειακό Συμπόσιο BPW: Δύναμη στο Γυναικείο Επιχειρείν
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Το 2018 τα βραβεία απονεμήθηκαν στους πιο κάτω:

- Τιμητικό Βραβείο ΕΥ για το έργο και τη συνολική 
προσφορά στην επιχειρηματικότητα  

 Γιώργος Βασιλείου, Πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας

- Βραβείο ΚΕΒΕ Lifetime Achievement
 Νίκος Κυπριανού Σιακόλας, Ομίλος Σιακόλα

- Βραβείο Business Leader στην Κατηγορία Ναυτιλία 
 Βάσος Γ. Χατζηθεοδοσίου, Οργανισμός SALAMIS

- Βραβείο Business Leader στην Κατηγορία Βιομηχανία  
  Παύλος Παραδεισιώτης,  Ομίλος Παραδεισιώτη

- Βραβείο Business Leader στην κατηγορία 
Χρηματοοικονομικά και Επαγγελματικές Υπηρεσίες  

  John Hourican, CEO Τράπεζα Κύπρου

- Βραβείο Business Leader στην Κατηγορία Υπηρεσίες 
  Χριστόδουλος Στεφανής, Δίκτυο Καταστημάτων STEPHANIS

- Βραβείο Business Leader στην Κατηγορία Τουρισμός, 
Εστίαση και Ψυχαγωγία  

  Σπύρος Θ. Καραολή, Όμιλος Εταιρειών ΚΑΝΙΚΑ

- Βραβείο Business Leader στην κατηγορία Εμπόριο  
 Γιώργος Σκορδέλλη,  Metro Foods Trading

- Βραβείο Business Leader στην Κατηγορία Ακίνητα, 
Κατασκευές & Ανάπτυξη Γης 

 Κυριάκος Χρυσοχός, Όμιλος Εταιρειών Cyfield

Ετήσιο Βραβείο Ενεργού Πολίτη και Εθελοντή Εργαζομένου

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε στην Επιτροπή Αξιολόγησης για την επιλογή 
των βραβευθέντων στον ετήσιο αυτό θεσμό υπό την αιγίδα του 
Επιτρόπου Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Το ΚΕΒΕ με τη συμμετοχή του στηρίζει το θεσμό, που 
αναμφίβολα συντελεί στην προώθηση της αξιέπαινης πράξης 
του εθελοντισμού. Τα βραβεία απονεμήθηκαν από τον Πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε ειδική τελετή στο Προεδρικό 
Μέγαρο.

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 
επιμελητηρίου σε Διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την 

Βραβεύσεις «Γε΄νέο Επιχειρείν Κύπρου»
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Στιγμιότυπα από τις βραβεύσεις των KEBE Business Leader Awards
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πρόοδο και την πορεία εξελίξεων της Κυπριακής Οικονομίας.

Στις συνεντεύξεις που παραχωρήθηκαν έγινε εκτενής αναφορά 
στους κύριους τομείς της οικονομίας και των δυνατοτήτων τους 
καθώς και ανάλυση και παρουσίαση των προοπτικών και των 
επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει η Κύπρος σε ξένους 
επενδυτές.  Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο στρατηγικό ρόλο της 
Κύπρου στην περιοχή και των ιδιαίτερα φιλικών σχέσεων που 
διατηρεί η χώρα, με όλα τα γειτονικά κράτη 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 και Προδιαγραφές 

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

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

Πιστοποίηση ΚΕΒΕ με Διεθνή Πρότυπα

Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής του ΚΕΒΕ για ποιοτική παροχή 
υπηρεσιών αλλά και για καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση, 
αποφασίστηκε όπως το Επιμελητήριο προχωρήσει στην 
πιστοποίηση του με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 
(Σύστημα Διαχείρισης και Ποιότητας) και ISO 14001:2015 
(Περιβαλλοντική Διαχείριση). Η προετοιμασία του ΚΕΒΕ γίνεται 
σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Συμβούλων 
Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΕΣΕΚ), ο οποίος λειτουργεί κάτω 
από την αιγίδα του Επιμελητηρίου, και σε στενή συνεργασία 
με το προσωπικό γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για 
ολοκλήρωση των πιστοποιήσεων μέχρι και το τέλος του 2019. 
Επιπρόσθετα και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, το ΚΕΒΕ 
έχει θέσει ως στόχο την πιστοποίηση του και με το πρότυπο ISO 
45001:2018 που αφορά την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Απάτες από Ξένες Εταιρείες

Το ΚΕΒΕ συνέχισε να προειδοποιεί τα μέλη του με σχετικές 
ανακοινώσεις που απέστελλε προς αυτά, όπως είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικά όταν λαμβάνουν ύποπτες ή/και αμφιλεγόμενες ή/
και παραπλανητικές επιστολές. Το ΚΕΒΕ προειδοποίησε τα μέλη 
του όπως αγνοούν τέτοιου είδους επιτολές, αφού το φαινόμενο 
της απάτης από ξένες εταιρείες συνεχίζει να υπάρχει. Σε 
περίπτωση δε υποψίας ή ακόμα και αμφιβολίας να επικοινωνούν 
άμεσα με το ΚΕΒΕ, πριν προβαίνουν σε οποιεσδήποτε ενέργειες 
ή/και άλλες δεσμεύσεις που μπορεί να τους αφήσουν σοβαρά 
εκτεθειμένους.

Tα βραβεία Ενεργού Πολίτη, που προκήρυξε για δεύτερη χρονιά το Γραφείο του 
Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων



BΙΟΜΉΧΑΝΙΑ
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Μόνιμη Επιτροπή Βιομηχανίας

Σκοπός της Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας είναι ο καθορισμός 
της βιομηχανικής πολιτικής που ακολουθεί το KEBE καθώς 
και η μελέτη όλων των θεμάτων που επηρεάζουν τον τομέα της 
βιομηχανίας.  Την Προεδρία της Επιτροπής κατέχει ο εκάστοτε 
Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας του Δ.Σ. του ΚΕΒΕ. Τον τελευταίο χρόνο 
την Επιτροπή απασχόλησαν διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων 
η εξαγγελία της νέας βιομηχανικής πολιτικής από το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το  κόστος των ενοικίων των 
κρατικών τεμαχίων στις Βιομηχανικές Ζώνες, η αδυναμία κάποιων 
μισθωτών να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους ως 
αποτέλεσμα των νέων εκτιμήσεων του Τμήματος Κτηματολογίου 
και η έλλειψη εργατικού δυναμικού (ειδικευμένο και ανειδίκευτο). 
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή προχώρησε σε σειρά εισηγήσεων 
και αιτημάτων τα οποία με την υιοθέτηση τους αναμένεται να 
βελτιώσουν γενικότερα τη λειτουργιά των Βιομηχανικών Περιοχών. 

Συναντήσεις στις Βιομηχανικές Περιοχές

Συνεχίστηκαν με επιτυχία οι οργανωμένες επισκέψεις στις 
Βιομηχανικές Περιοχές σε όλες τις επαρχίες.  Πρωταρχικός 
σκοπός των επισκέψεων, οι οποίες διενεργούνται σε τακτά χρονικά 
πλαίσια κάθε έτος, είναι η καταγραφή των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν τα Μέλη στην κάθε περιοχή και επαρχία.  

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια αντιπροσωπία της Μόνιμης Επιτροπής 
Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας  
πραγματοποίησαν επίσκεψη στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου 
στη Λευκωσία.  Στη σύσκεψη παρευρεθήκαν και εκπρόσωποι 
βιομηχανιών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν 
τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους με τους αρμόδιους 
λειτουργούς του Υπουργείου και την ηγεσία του Επιμελητηρίου. 
Επισκέψεις διενεργήθηκαν και στις Βιομηχανικές Περιοχές 
Λεμεσού για τον ίδιο λόγο.

Η Νέα Βιομηχανική Πολιτική της Κύπρου 2018-2030

Μετά από τη μελέτη του ΚΕΒΕ με τίτλο «Νέα Βιομηχανική Πολιτική: 
Πρόταση για τη Βιομηχανική Αναγέννηση και Επανεκκίνηση της 
Κυπριακής Οικονομίας», η οποία παραδόθηκε στον Υπουργό 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για αξιοποίηση, 
το Υπουργείο προχώρησε στη σύσταση ομάδας εργασίας, με την 
ενεργό συμμετοχή του ΚΕΒΕ με σκοπό την υιοθέτηση μιας πολιτικής 
που θα έχει στο επίκεντρο του τη βιομηχανία.  Το έγγραφο της 
Βιομηχανικής Πολιτικής έχει ολοκληρωθεί κατά το προηγούμενο 
έτος και η ομάδα εργασίας έχει ξεκινήσει τον προγραμματισμό για 
υλοποίηση των πρώτων δράσεων που απορρέουν από την πολιτική 
και οι οποίες αναμένεται να  εξαγγελθούν αρχές του 2020.

Σημειώνεται ότι οι νέες δράσεις που θα υλοποιηθούν θα 
περιστρέφονται γύρω από τους κεντρικούς πυλώνες της πολιτικής 
που είναι: οι Υποδομές για Βιώσιμη Ανάπτυξη/ Παραγωγή, η 

Βελτίωση Βιομηχανικού/ Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, η 
Ψηφιοποίηση της Βιομηχανίας, η Ανάπτυξη Νέων Δεξιοτήτων και 
Ενίσχυση/ Αναβάθμιση Υφιστάμενων Δεξιοτήτων, η Ενίσχυση της 
Πρόσβασης στη Χρηματοδότηση και η Ενίσχυση της Πρόσβασης 
στις Αγορές/ Εξωστρέφεια, Εξαγωγές και Επενδύσεις.

Διαχείριση Κυβερνητικών Βιομηχανικών Περιοχών

Το ΚΕΒΕ διαφώνησε με την πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών 
για οποιαδήποτε ανάθεση στους Δήμους να είναι αρμόδιοι για 
τη διαχείριση των Κυβερνητικών Βιομηχανικών Περιοχών που 
εμπίπτουν στα όρια τους. Η πρόταση του Υπουργού αποτέλεσε 
μέρος της πρόθεσης του κράτους για διοικητική και οικονομική 
αυτοτέλεια των τοπικών  αρχών ως μέρος της προσπάθειας για  
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Το ΚΕΒΕ παρέδωσε 
εμπεριστατωμένο σημείωμα με τις θέσεις του, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται τα εξής σημεία:

• Την άσκηση βιομηχανικής πολιτικής θα πρέπει να ασκεί το 
κεντρικό κράτος και η Κυβέρνηση και όχι η οποιαδήποτε τοπική 
αρχή. Οι Δημοτικές Αρχές δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν 
περί Βιομηχανικής Πολιτικής και Στρατηγικής, αλλά ούτε 
να αξιολογούν την καταλληλότητα των επιχειρήσεων που 
αιτούνται παραχώρηση βιομηχανικών τεμαχίων, στα πλαίσια της 
Δηλωμένης  Βιομηχανικής Πολιτικής.  

• Οι Τοπικές Αρχές θα είναι ευάλωτες σε πιέσεις των δημοτών 
τους για μετακίνηση ή κλείσιμο Βιομηχανιών, χωρίς να 
συνυπολογίζονται οι επιπτώσεις στην οικονομία και την 
εργοδότηση.

• Υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο Τοπικές Αρχές να προσφεύγουν 
εύκολα και χωρίς την αναγκαία διαβούλευση σε επιβολή 
αυξήσεων σε τέλη ή άλλες φορολογίες για ενίσχυση των 
οικονομικών τους.

• Από το 2017 παραμένει ανεκμετάλλευτη η μελέτη που έγινε από 

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κατά τη διάρκεια 
παρουσίασης της Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής της Κύπρου 2018-2030
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εξωτερικούς Συμβούλους, και συγκεκριμένα από τον Ελεγκτικό 
Οίκο PwC, με τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, για την Αξιολόγηση του Θεσμού 
των Κυπριακών Βιομηχανικών Περιοχών. Σε κανένα μέρος 
των εισηγήσεων των μελετητών δεν αναφέρεται οποιαδήποτε 
πρόταση  για ανάθεση της διαχείρισης των Βιομηχανικών 
Περιοχών (εκμίσθωση,  αδειοδότηση και είσπραξη  ενοικίων)  
σε άλλο φορέα.

6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας – Νέες Προκλήσεις

Με εξαιρετική επιτυχία  διοργανώθηκε το 6ο Διεθνές Επιστημονικό 
Συνέδριο  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας με μεγάλη συμμετοχή συνέδρων και την  εμπλοκή 
όλων των αρμόδιων φορέων. Η πραγματοποίηση του Συνεδρίου 
στόχευε στη διεύρυνση της συνεργασίας και την ανταλλαγή 
των διαθέσιμων τεχνολογικών και επιστημονικών πληροφοριών 
μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων καθώς και στην πληρέστερη 
πληροφόρηση για πολιτικές και εξελίξεις που αφορούν την 
ανάπτυξη και αξιοποίηση  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας και την 
εξοικονόμηση ενέργειας. To Συνέδριο διοργανώθηκε για πρώτη 
φορά στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Λευκωσία 
προσφέροντας τη δυνατότητα συνεργασίας της ακαδημαϊκής 
κοινότητας με την επιχειρηματική.

Τις διάφορες πτυχές των θεμάτων του Συνεδρίου ανάπτυξαν 
ειδικοί τόσο από την Κύπρο καθώς και Ακαδημαϊκοί και Ερευνητές 
από την Ελλάδα και άλλες χώρες.  Έγινε σφαιρική κάλυψη 
των εξειδικευμένων πηγών ηλιακής και αιολικής ενέργειας, 
των φωτοβολταϊκών, της βιομάζας, των βιοκαυσίμων και των 
ενεργειακών πολιτικών στην Κύπρο και στην Ευρώπη.   

Το γεγονός ότι το Συνέδριο διοργανώθηκε για έκτη φορά αποτελεί 
την καλύτερη απόδειξη ότι έχει καθιερωθεί πλέον ως το κατ’ 
εξοχήν επιστημονικό Συνέδριο στον χώρο των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στην Κύπρο.

Κόστος Ενοικίων σε Βιομηχανικά Τεμάχια Κρατικής 
Ιδιοκτησίας σε Βιομηχανικές Ζώνες

Εδώ και κάποια χρόνια, έχει προκύψει σοβαρό πρόβλημα από 
την επανεκτίμηση των αξίων των τεμαχίων στις βιομηχανικές 
ζώνες και κατ’ επέκταση και στην αναθεώρηση των ενοικίων, τα 
οποία αυξήθηκαν δραματικά.  Ως εκ τούτου, υπάρχουν αρκετές 
διαμαρτυρίες από τους μισθωτές για το ύψος των ενοικίων και 
ταυτόχρονα παραμένουν σε εκκρεμότητα απλήρωτα ενοίκια 
αρκετών ετών, τα οποία το κράτος διεκδικεί με αγωγές, οδηγώντας 
τους μισθωτές στα δικαστήρια για τις μη διευθετημένες οφειλές 
τους.

Η εμπλοκή του ΚΕΒΕ ήταν πολύ σημαντική και έχει δρομολογηθεί η 
επίλυση του θέματος, εξετάζοντας τις προβληματικές περιπτώσεις 
μια προς μια. 

Η πρόταση του ΚΕΒΕ για το εν λόγω θέμα περιλαμβάνει: 

α)  Να αποσυρθούν  ή τουλάχιστον να παγοποιηθούν οι αγωγές 
που έχουν εγερθεί εναντίον των κατόχων των τεμαχίων, οι 
οποίοι μετά την επιβολή των αυξημένων ενοικίων δεν έχουν 
διευθετήσει τις οφειλές τους.  

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

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

δ)   Αφού γίνουν τα πιο πάνω, εάν υπάρχουν εκκρεμότητες τότε να 
υπάρξει ευχέρεια σταδιακού διακανονισμού διευθέτησης των 
οφειλόμενων ενοικίων.

Το 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ανανεώσημων Πηγών Ενέργειας και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας



ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ



37

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τ ο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά το 2018 σημείωσε 
αύξηση της τάξης του 5.5%.  Με βάση τα επίσημα 
προκαταρτικά στοιχεία και σε τρέχουσες τιμές αγοράς, 

το 2018 ανήλθε στα €20,731 εκ. έναντι €19,649 εκ. το 2017. 
Το μερίδιο του τριτογενούς τομέα στο ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν ανήλθε στο 86,2% σε σύγκριση με συνεισφορά 1,8% του 
πρωτογενούς και 12% του δευτερογενούς τομέα.

Τουρισμός

Το 2018 αποτελεί ιστορικό ρεκόρ αφίξεων καθώς και εσόδων από 
τον τουρισμό.  Συγκεκριμένα, οι αφίξεις ανήλθαν στα €3,938,625 
έναντι €3,652,973 της προηγούμενης χρονιάς, σημειώνοντας 
αύξηση της τάξης του 7,7%.

Όσον αφορά τα έσοδα, το 2018 υπολογίζονται στα €2,7 δις. 
σε σύγκριση με €2,6 δις. το 2017, παρουσιάζοντας δηλαδή μια 
αύξηση της τάξης του 2,7%.

Εντούτοις, τα πιο πάνω θετικά αποτελέσματα δεν θα πρέπει σε 
καμιά περίπτωση να μας εφησυχάζουν, γιατί όπως είναι γνωστό 
η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις καθώς 
και με έντονο ανταγωνισμό.

Η ανάκαμψη των γειτονικών μας χωρών Αιγύπτου, Τουρκίας και 
Τυνησίας, το κλείσιμο αεροπορικών εταιρειών, η εκκρεμότητα 
του BREXIT και η πιθανή υποτίμηση της στερλίνας, καθώς και η 
υποτίμηση του ρουβλιού και η στροφή των Ρώσων τουριστών προς 
την τουρκική αγορά αποτελούν κύριες απειλές για τον κυπριακό 
τουρισμό.

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

Η ενίσχυση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των τουριστών 
θα πρέπει να παραμένει μόνιμος στόχος και ως εκ τούτου σαν 
τουριστική χώρα θα πρέπει να αποκτήσουμε εξειδικευμένες σχολές 
στον τομέα των ξενοδοχειακών και τουριστικών επαγγελμάτων, 
έτσι ώστε το εργατικό δυναμικό που εξυπηρετεί τους τουρίστες να 
είναι άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο. 

Αποτελεί επίσης επιτακτική ανάγκη, η διαμόρφωση μιας 
εκσυγχρονισμένης και ορθολογιστικής στρατηγικής για την 
ανάπτυξη του κυπριακού τουρισμού, βασισμένη πάνω στη 
φιλοσοφία της ποιοτικής του αναβάθμισης και του καθορισμού 
ενός ισχυρού “branding”.

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 ρόλο για 
προώθηση μιας συλλογικής προσπάθειας όλων των εταίρων του 
τουρισμού, στοχεύοντας σε άμεσες λύσεις για αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των προβλημάτων του τομέα.

Συγκεκριμένα, οι Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και που ανήκουν 
στη δύναμη του ΚΕΒΕ είναι οι πιο κάτω:

• Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων – ΠΑΣΥΞΕ

• Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου – ACTA

• Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων  - 
ΠΑΣΥΔΙΞΕ

• Σύνδεσμος Πολιτιστικού Τουρισμού και Ειδικών 
Ενδιαφερόντων

• Φορέας Τουρισμού Υγείας Κύπρου

• Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως

• Κυπριακός Σύνδεσμος Εναλίου Εμπορίου και Βιομηχανίας

• Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Επαγγελματικών 
Τουριστικών Σκαφών

• Σύνδεσμος Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου

• Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών στον Τουρισμό

• Κυπριακός Σύνδεσμος Κέντρων Ευεξίας

• Κυπριακός Σύνδεσμος Πάρκων Αναψυχής

• Σύνδεσμος Μαρίνων Κύπρου

Το ΚΕΒΕ ενισχύει και ισχυροποιεί το ρόλο και τη συμβολή του 
στον τομέα του τουρισμού με τη συμμετοχή του σε διάφορες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές, αλλά και με τις δραστηριότητες 
των επαγγελματικών συνδέσμων του τουρισμού, που ανήκουν 
στη δύναμή του. Βρίσκεται δε πάντοτε δίπλα στις τουριστικές 
επιχειρήσεις του τόπου και καθίσταται ένας  εκ των κυριότερων 
εταίρων της τουριστικής βιομηχανίας.

Για τον καλύτερο χειρισμό των θεμάτων του τουρισμού, το ΚΕΒΕ 
εγκαθίδρυσε Μόνιμη Επιτροπή Τουρισμού, η οποία προεδρεύεται 

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ο τουρισμός της Κύπρου κατά το 2018
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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 
τα οποία αφορούν τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες δράσεις του Υφυπουργείου Τουρισμού:

- Καθορισμός νέου Brand Name για τον τουρισμό της Κύπρου

- Ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας Υφυπουργείου Τουρισμού 
με εμπλεκόμενους φορείς

- Απουσία εξειδικευμένου φορέα προσέλκυσης τουριστικών 
επενδύσεων και παροχής βοήθειας για αδειοδότηση 
μεγάλων αναπτύξεων

- Απουσία εξειδικευμένης πλατφόρμας τήρησης στατιστικών 
στοιχείων που αφορούν τον Τουρισμό

- Μη ικανοποιητικός συντονισμός προώθησης ετήσιων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων ανά περιοχή

- Ανάπτυξη των κρουαζιέρων

- Μη ύπαρξη ειδικού branding για τον τουρισμό υπαίθρου

- Περιθώρια βελτίωσης διαχείρισης παραλιών

- Επέκταση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου με 
την προσέλκιση νέων αερογραμμών 

- Απλοποίηση διαδικασιών έκδοσης τουριστικής βίζας

- Προβλήματα υψηλών τελών κατά τους χειμερινούς μήνες 

- Προσέλκυση Κυπρίων για ενασχόληση στην τουριστική 
βιομηχανία

Yφυπουργείο Τουρισμού

Η δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού αποτελεί σταθμό στην 
ιστορία του Κυπριακού Τουρισμού και δίνει την ευκαιρία για μιαν 
εις βάθος αναμόρφωση των στοχεύσεων και των επιδιώξεων μας.  

Αποτελεί επίσης την πραγματοποίηση ενός κοινού αιτήματος όλων 
των τουριστικών εταίρων της Κύπρου με ψηλές προσδοκίες, σε ότι 
αφορά την ορθολογιστική ανάπτυξη του κυπριακού τουρισμού.

Το ΚΕΒΕ εκπροσωπείται στην Υποστηρικτική Επιτροπή Τουρισμού 
του Υφυπουργείου, η οποία έχει βασικό σκοπό την υποστήριξη του 
σε όλες του τις δράσεις αναφορικά με τον καθορισμό Στρατηγικής 
Τουρισμού στην Κύπρο.

Συμμετοχή στο Εnterprise Εurope Νetwork (Sector Group 
Tourism and Culture Heritage)

Η διατήρηση της Ευρώπης ως κορυφαίου παγκόσμιου τουριστικού 
προορισμού αποτελεί κύριο στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
στρατηγική τουρισμού της. 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 
& Cultural Heritage”) να προωθήσει την καινοτομία στον κλάδο 
του τουρισμού και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του 
τουριστικού κλάδου. 

Για το σκοπό αυτό το ΚΕΒΕ, από το 2011, συμμετέχει κάθε χρόνο 
σε δυο (2) επίσημες συναντήσεις, “brokerage events” και σε 
συγκεκριμένες εκθέσεις και φόρουμ που ειδικεύονται στον τομέα 
του Τουρισμού. Συγκεκριμένα, κατά το 2018 διοργανώθηκαν 
επιχειρηματικές συναντήσεις και αποστολή από την Ελλάδα, 
επιχειρηματικές συναντήσεις σε συνεργασία με άλλους εταίρους 
του ENN στα πλαίσια της τουριστικής έκθεσης ITB Berlin, 
καθώς επίσης και συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών του 
τουρισμού του τόπου για διάφορες εκθέσεις και συνέδρια που 
πραγματοποιούνται στο εξωτερικό. 

Υπηρεσίες Υγείας

Η προώθηση της Κύπρου σαν διεθνές Ιατρικό Κέντρο αλλά και σαν 
ένας αξιόλογος προορισμός Τουρισμού Υγείας αποτελεί πάγια 
θέση του ΚΕΒΕ. Προς την κατεύθυνση αυτή, δραστηριοποιείται σε 
στενή συνεργασία με το Φορέα Τουρισμού Υγείας Κύπρου, που 
ανήκει στη δύναμή του.

Η συμβολή του τουρισμού υγείας και ευεξίας στην ενίσχυση του 
τουριστικού μας προϊόντος θα πρέπει να προβληθεί δυναμικά, 
αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η Κύπρος για την 
περαιτέρω ανάπτυξη του κυπριακού τουρισμού.

Η ίδρυση του Φορέα Τουρισμού Υγείας Κύπρου, με πρωτοβουλία 
του ΚΕΒΕ, είχε ακριβώς αυτή την έννοια: τη συλλογική και 
οργανωμένη προώθηση των υπηρεσιών υγείας της Κύπρου. Αυτό 
επιτυγχάνεται με τις ενέργειες που γίνονται, τόσο στην Κύπρο 
αλλά ιδιαίτερα στο εξωτερικό, με την οργάνωση εκδηλώσεων και 
φόρουμ καθώς και με τη συμμετοχή σε διεθνείς και εξειδικευμένες 
εκθέσεις που αφορούν τον τομέα του Ιατρικού Τουρισμού.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανέλαβε ο Σάββας Περδίος
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Κατά το 2018 ο Φορέας Τουρισμού Υγείας Κύπρου, σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το 
Υπουργείο Υγείας, το Υφυπουργείο Τουρισμού, το ΚΕΒΕ  και το 
“Russian Healthcare Travel Council” διοργάνωσε επιχειρηματικό 
φόρουμ και συναντήσεις στη Μόσχα με θέμα: “4th Cyprus 
– Russia Health Tourism Forum & B2B Meetings”. Το Φόρουμ 
πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2018 ενώ μεταξύ στις 
26 με 27 Οκτωβρίου 2018, τα μέλη της αποστολής συμμετείχαν 
στην εξειδικευμένη για τον Ιατρικό Τουρισμό έκθεση της Μόσχας 
“MedShow”.

Σημαντική, είναι επίσης και η σύσταση διοικούσας επιτροπής 
Κέντρων Αποκατάστασης, υπό το Φορέα Τουρισμού Yγείας 
Κύπρου, με κύριο σκοπό την προώθηση του νομοσχεδίου για την 
ίδρυση Κέντρων Αποκατάστασης.

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

Επιπρόσθετα, και για τρίτη συνεχή χρονιά, η Κύπρος με πρωτοστάτη 
το Σύνδεσμο Κέντρων Ευεξίας Κύπρου (Cyprus SPA Association), 
ο οποίος ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ, και με την ενεργό στήριξη 
του Επιμελητηρίου, συμμετείχε ενεργά στο “Global Wellness Day” 
που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2018. Το “Global Wellness 
Day”, ένα κοινωνικό έργο που δημιουργήθηκε από εθελοντές, 
αποτελεί μια μέρα αφιερωμένη στο «ευ ζην» χωρίς κερδοσκοπικό 
σκοπό.  Ο βασικός σκοπός της συγκεκριμένης επετείου,  είναι να 
μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε την αξία της καλής ζωής. Κατά 
τη διάρκεια του “Global Wellness Day”, γυμναστήρια, κέντρα 
ευεξίας, Spa και σχολεία παρουσίασαν προγράμματα με επίκεντρο 
την ευεξία. Η εκδήλωσης ξεκίνησε  από το πρωί και ολοκληρώθηκε 
το απόγευμα της ίδιας μέρα και όλοι οι συμμετέχοντες είχαν 
την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαφορετικά προγράμματα 
άσκησης. Ο χώρος διοργάνωσης της εκδήλωσης ήταν στο παλιό 

λιμάνι Λεμεσού σε μια κεντρική εξέδρα που στήθηκε για το σκοπό 
αυτό. 

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Η παιδεία και η τριτοβάθμια εκπαίδευσης, δεικνύει το μεγάλο 
ενδιαφέρον που υπάρχει για βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου 
των νέων μας, με σκοπό την επαγγελματική και κοινωνική τους 
ανέλιξη.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των πιο πάνω, ουσιαστικό ρόλο 
διαδραματίζει η αγαστή και παραγωγική συνεργασία του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τη διοργάνωση εξειδικευμένων 
αποστολών στο εξωτερικό, τη συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς 
εκπαιδευτικές εκθέσεις, καθώς και με τη διοργάνωση της διεθνούς 
εκπαιδευτικής έκθεσης Κύπρου «Εκπαίδευση και Καριέρα» από το 
ΚΕΒΕ, ΟΕΒ και Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Τον Μάρτιο του 2018 διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία ειδική 
αποστολή σε Αθήνα, Πάτρα και Καλαμάτα, στην οποία συμμετείχαν 
όλα τα Πανεπιστήμια της Κύπρου, τα οποία παρουσίασαν τα 
προγράμματα τους σε φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και στο 
ευρύ κοινό.

Παρόμοια αποστολή διοργανώθηκε επίσης στην Αθήνα το 
Νοέμβριο του ιδίου χρόνου για περαιτέρω ενημέρωση όλων των 
ενδιαφερομένων μερών.

Διοργανώθηκαν επίσης αποστολή τον Μάρτιο του 2019 στην 
Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Ξάνθη και τον 
Οκτώβριο του 2019 στην Αθήνα.

Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση “Εκπαίδευση και Καριέρα”

Οι συνεχείς επιτυχείς διοργανώσεις της Εκπαιδευτικής Έκθεσης 
«Εκπαίδευση και Καριέρα» τα τελευταία πέντε χρόνια, την έχουν 
καθιερώσει σαν έναν ετήσιο θεσμό καθώς και κύρια πύλη μέσω 
της οποίας, τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και του 
εξωτερικού παρέχουν πληροφόρηση στους υποψηφίους φοιτητές 
για τα προγράμματα τους. 

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

Κτηματαγορά

Η ανοδική πορεία του τομέα των ακινήτων, αναμφισβήτητα 
επηρεάζει καθοριστικά την εθνική οικονομία του τόπου.

Αυτό επιβεβαιώνουν τα στατιστικά στοιχεία του κτηματολογίου τα 
οποία δείχνουν ικανοποιητική αύξηση  στις πωλήσεις σε όλες τις 
επαρχίες της Κύπρου.  Παρά το γεγονός ότι οι τιμές των ακινήτων 
παρουσιάζουν αύξηση, η  Κύπρος παραμένει πάλι ελκυστικός 
προορισμός όχι μόνο για τουρισμό αλλά και για επένδυση.

Η Έκθεση «Εκπαίδευση και Καριέρα» αποτελεί πλέον ένα σημαντικό θεσμό
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Επίσης, ο ψηλός ρυθμός ανάπτυξης, ο χαμηλός πληθωρισμός, η 
μείωση της ανεργίας είναι επιπρόσθετοι παράγοντες που στήριξαν 
θετικά τον κλάδο των ακινήτων. 

Η ασφάλεια, η σταθερότητα και το πρόγραμμα παροχής 
δικαιωμάτων  μόνιμης διαμονής και υπηκοότητας σε αλλοδαπούς 
μέσω των επενδύσεων συμβάλουν σημαντικά στην προσέλκυση 
των ξένων επενδυτών.

Είναι φανερό ότι η ανάκαμψη της οικονομίας επηρεάζεται άμεσα 
και σε μεγάλο ποσοστό από τις ξένες επενδύσεις. Οι επενδυτές 
αυτοί, που μπορεί να είναι και θεσμικοί, προέρχονται κυρίως από 
χώρες εκτός Ε.Ε (Ρωσία, Κίνα και Αραβικές χώρες).

Η αυξημένη κάθοδος τουριστών, ξένων εργατών καθώς και 
φοιτητών συνέβαλαν ώστε υπάρξει αυξημένη ζήτηση ενοικίασης 
με αποτέλεσμα οι τιμές των ενοικίων να αυξηθούν. Στο φαινόμενο 
αυτό συνετέλεσαν επίσης η οικονομική κρίση του παρελθόντος 
καθώς και το πάγωμα των νέων αναπτύξεων.

Σε ότι αφορά τον τομέα της επιμόρφωσης των επαγγελματιών του 
κλάδου, το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Δικηγορικό 
Σύλλογο διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα τις κύριες νομικές πτυχές 
στο τομέα της κτηματαγοράς.

Νόμος για τις Εκποιήσεις

Η πάγια θέση το ΚΕΒΕ αναφορικά με το Νόμο για τις εκποιήσεις 
είναι ότι οι βιώσιμες αναδιαρθρώσεις αποτελούν την πιο 
ορθολογιστική, ισορροπημένη και ενδεδειγμένη προσέγγιση για 
την οριστική επίλυση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων  
δανείων. Διαπιστώνει ωστόσο, προβλήματα τόσο επί της ουσίας 
όσο και επί των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά τις 
αναδιαρθρώσεις, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν με τις 
αναγκαίες νομοθετικές τροποποιήσεις.

Θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι θα πρέπει να γίνουν οι ενδεδειγμένες 
τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου με σκοπό την επίτευξη 
όσο το δυνατό περισσότερων βιώσιμων αναδιαρθρώσεων και  
προστασία των δικαιωμάτων των δανειοληπτών.

Με αφορμή τη ψήφιση από τη Βουλή Νομοθεσίας που καταργούσε 
το δικαίωμα των Τραπεζών να προχωρούν σε εκποιήσεις ακινήτων 
που αποτελούν εξασφάλιση για ΜΕΔ, στις περιπτώσεις που δεν 
επιτυγχάνετο διευθέτησης για αποπληρωμή του δανείου, το ΚΕΒΕ 
εξέφρασε την έντονη άποψη ότι τέτοιας εμβέλειας και σημασίας 
νομοθετήματα που επηρεάζουν βασικά δικαιώματα των πολιτών 
και των επιχειρήσεων και τα οποία αγγίζουν τη διεθνή εικόνα της 
χώρας μας πρέπει να είναι το αποτέλεσμα πολύς σοβαρής μελέτης 
πριν την ψήφιση τους.

Επίσημο Δείπνο για το Κινέζικο Νέο Έτος Επίσημη Επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Σλοβενίας στο ΚΕΒΕ



ΕΜΠΟΡΙΟ 
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Διεθνής Οικονομία 

Η Ανάπτυξη του Διεθνούς Εμπορίου κατά το 2018

Το Παγκόσμιο Εμπόριο διέρχεται μια εποχή αβεβαιότητας και 
εντάσεων λόγω κυρίως της διαμάχης που παρουσιάζεται μεταξύ 
των δυο μεγάλων οικονομιών του πλανήτη, της ΗΠΑ και της 
Κίνας.

Εντούτοις όμως, και παρά το ότι οι εντάσεις έχουν επιδεινωθεί 
το διεθνές εμπόριο, κατά το 2018 παρουσίασε μια αύξηση της 
τάξης του 3% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Αύξηση Εμπορικών Εντάσεων Παγκοσμίως

Περίπου 27 υποθέσεις εμπορικών διαφορών υποβλήθηκαν στο 
Μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ), ενώ ο συνολικός αριθμός ενεργών εμπορικών 
διαφορών αυξήθηκε σταθερά τα τελευταία χρόνια. Οι εντάσεις 
επιδεινώθηκαν με την επιβολή δασμών από τις μεγάλες 
οικονομίες, ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ και τα αντίμετρα που έλαβαν 
άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας. Η αυξανόμενη 
ρητορική προστατευτισμού γύρω από τα εμπορικά θέματα έχει 
επιφέρει μεγαλύτερη αβεβαιότητα στην εμπορική πολιτική, 
η οποία έχει βαρύνουσα σημασία για τη λήψη μελλοντικών 
επενδυτικών αποφάσεων. Από πλευράς της ΕΕ τονίζεται ότι οι 
ανησυχίες για κλιμάκωση και αντίμετρα ενδέχεται να μειώσουν 
τις μελλοντικές επενδύσεις, να διαταράξουν τις παγκόσμιες 
αλυσίδες εφοδιασμού και να επιβραδύνουν την αύξηση της 
παραγωγικότητας.

Η Τεχνολογία θα αυξήσει κατά 2% το παγκόσμιο εμπόριο 
έως το 2030

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ), αναμένεται ότι το παγκόσμιο εμπόριο μέχρι 
το 2030 θα παρουσιάσει μια αύξηση της τάξης του 2%, σαν 
αποτέλεσμα της ανάπτυξης της τεχνολογίας και καινοτομίας.

Με βάση τις δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή του ΠΟΕ, η 
αλυσίδα κοινοποιήσεων (blockchain), η τεχνητή νοημοσύνη, 
το διαδίκτυο των πραγμάτων (internet of things), η τρισδιάστατη 
εκτύπωση και άλλες σημαντικές εξελίξεις θα αλλάξουν ριζικά 
το εμπόριο.  Η αξία των παγκόσμιων συναλλαγών ηλεκτρονικού 
εμπορίου εκτιμάται στα 27,7 τρισ. δολάρια το 2018, από 
τα οποία τα 23,9 τρισ. αφορούσαν συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων.

Εγχώριο Εμπόριο (Εισαγωγές και Εξαγωγές)

Η αύξηση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις υπεραγορές, 
με ανοίγματα και επεκτάσεις από τους διάφορους παίκτες, 
το θέμα τις ισονομίας από το Τελωνείο και τις διάφορες 
κρατικές υπηρεσίες, στους ελέγχους προς τους εισαγωγείς, η 

αντιμετώπιση των αυξήσεων από τους διαχειριστές του Λιμανιού 
της Λεμεσού, ήταν τα θέματα που έτυχαν μελέτης κατά το 2018, 
ως τα σημαντικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 
Κύπρου προκύπτουν τα εξής:

(α)  Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο 
Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 ήταν €9,160,6 εκ. σε 
σύγκριση με €8,216,2 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-
Δεκεμβρίου 2017. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την 
περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 ήταν €4,263,6 
εκ. σε σύγκριση με €2,968,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-
Δεκεμβρίου 2017. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 
ήταν €4,897,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 
2018 σε σύγκριση με €5,247,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 
του 2017.

(β)  Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, 
εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για 
την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 ήταν €1,561,7 
εκ. σε σύγκριση με €1,226,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 
του 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών 
προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 
ήταν €1,449,6 εκ. σε σύγκριση με €1,107,5 εκ. την 
περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017. Οι συνολικές 
εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για την περίοδο 
Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 ήταν €92,2 εκ. σε σύγκριση 
με €99,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017.

Θέματα Εμπορίου

Η σταθερή ισόνομη αναπτυξιακή πορεία του εμπορίου, τόσο 
στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές αποτελεί πάγιο στόχο 
του ΚΕΒΕ. 

Η σταθερή ισόνομη ανάπτυξιακή πορεία του εμπορίου αποτελεί πάγιο στόχο 
του ΚΕΒΕ
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Για την καλύτερη προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν το 
Εμπόριο, το ΚΕΒΕ έχει δημιουργήσει τη Μόνιμη Επιτροπή 
Εμπορίου, στην οποία εκπροσωπούνται όλα τα Τοπικά 
Επιμελητήρια και η οποία προεδρεύεται από τον Αντιπρόεδρο 
Εμπορίου του ΚΕΒΕ.

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

Στις συνεδριάσεις και ανάλογα με τα θέματα που συζητούνται, 
καλούνται επίσης και εκπρόσωποι από άλλους Συνδέσμους 
και Οργανώσεις, που σχετίζονται με τα υπό συζήτηση θέματα 
προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους.  
Τα κυριότερα θέματα που εξετάστηκαν και προωθήθηκαν 
από την Επιτροπή ήταν θέματα σχετικά με τις Τράπεζες και το 
δανεισμό των εταιρειών, τη συμμετοχή σε Διεθνείς εκθέσεις 
στο Εξωτερικό, τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και 
το ωράριο των καταστημάτων.  Συζητήθηκε επίσης το θέμα 
της ιδιωτικοποίησης του Λιμανιού Λεμεσού, σε σχέση με την 
εξυπηρέτηση που προσφέρεται και τις χρεώσεις που επιβάλλει.  
Πολύ σοβαρό θέμα είναι η άνιση μεταχείριση και ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός μεταξύ εισαγωγέων, ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα 
της αδυναμίας των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών να ελέγχουν 
ισότιμα όλους τους εμπορευόμενους.

Εξίσου σοβαρό πρόβλημα αναδεικνύεται και το λαθρεμπόριο 
καπνικών από τα κατεχόμενα, ως αποτέλεσμα του ελλιπούς 
ελέγχου στα οδοφράγματα και της υπερφορολόγησης των 
καπνικών προϊόντων στην επικράτεια της Δημοκρατίας. Αυτό 
που επέφερε αυξημένη κερδοφορία μόνο στους λαθρέμπορους 
από τα κατεχόμενα και σημαντική απώλεια στα έσοδα του 
Κράτους.

3ο Συνέδριο FMCG Εμπορίου ΚΕΒΕ

Το Νοέμβριο του 2018 το ΚΕΒΕ με την οικονομική στήριξη 
της Τράπεζας Eurobank, του Ελεγκτικού Οίκου PwC και της 
εταιρείας ερευνών RAI Consultants Ltd αλλά και των μελών 
του KEBE, πραγματοποιήθηκε με ευθύνη και συνέπεια προς τα 
Μέλη του και τον εμπορικό κόσμο της Κύπρου, το 3o Συνέδριο 
Εμπορίου (FMCG) Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης.  Η 
διοργάνωση του έχει καθιερωθεί κάθε δεύτερη  χρονιά από το 
2014 και έχει σαν στόχο να προσεγγίζει τις πραγματικές και 
πρακτικές δυσκολίες και προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 
Μέλη του ΚΕΒΕ αλλά και γενικά οι επιχειρηματίες του χώρου 
στην καθημερινότητα της εργασίας όπως προκύπτει από τα 
δεδομένα  της  κυπριακής αγοράς. 

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων θέματα όπως η 
ανάπτυξη σχεδίου από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, 
που αφορά την «Κυπριακή Λιανική Αστική Πολιτική», ως 
αποτέλεσμα και των συχνών ανακατατάξεων της αγοράς 
και του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων και η ανάλυση του 
λιανεμπορίου, όπως ήταν παλιά και πως αναμένεται να 
διαμορφωθεί στο μέλλον. Παρουσίαση έγινε ακόμα και της 
ελληνικής διαδικτυακής πύλης διεθνούς εμπορίου “Export Gate 
Console”, για ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προώθησης 
της επιχειρηματικής δικτύωσης των ελληνικών και κυπριακών 
εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αξιοσημείωτη ήταν δε και η παρουσίαση του κ. Ranj Gill, Global 
Director της ΚANTAR TNS, ενός κορυφαίου οργανισμού 
έρευνας αγοράς, που παρέχει ποιοτική και ποσοτική ερευνητική 
εμπειρία ανέπτυξε το θέμα των FMCG Brands, E-Commerce and 
Shopping Communications. Τo 1ο Μέρος έκλεισε με συζήτηση 
πάνελ των Ομιλητών και παρουσίαση έρευνας, σχετικά με τα 
‘’Ψυχογραφικά & Συμπεριφορικά Χαρακτηριστικά του Κύπριου 
αγοραστή (shopper) - Οι 5 φυλές των Κύπριων αγοραστών 

To 3rd CCCI Eurobank Cyprus FMCG Retail Trade Forum Συμμετοχή στο The Economist Conference 15th Cyprus Summit
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(Shoppers)’’. Επίσης, παρουσίαση έγινε και για το θέμα της 
‘’Ισονομίας’’ από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Κράτους για 
το θέμα των «Τροφίμων 2 Ποιοτήτων» όπως αυτό ξεκίνησε να 
συζητείται και να μελετάται εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Στις εργασίες του Συνεδρίου συζητήθηκε η αξία των δεδομένων 
που αποκομίζονται από τους ίδιους τους πελάτες και πως 
αυτά θα μπορέσουν να ενεργήσουν προς όφελος των ίδιων. 
Σημαντικής προβολής ήταν η παρουσίαση για τη μεγάλη ζήτηση 
για εξαγωγές του Χαλουμιού στο Εξωτερικό, είτε με ιδιωτική είτε 
με εταιρική ετικέτα. Τέλος, ο Οργανισμός “EuroCommerce”, 
στον οποίο συμμετέχει το ΚΕΒΕ, έκανε παρουσίαση της μελέτης 
του Πανευρωπαϊκού Οργανισμού για το σημερινό επίπεδο του 
Ευρωπαϊκού Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου προβάλλοντας 
πληροφορίες σχετικά με το τι επιφυλάσσει το μέλλον στην 
αγορά και πώς μπορεί να προσφερθεί περισσότερη αξία στους 
καταναλωτές.

Βραβείο Εξαγωγών  

Ο θεσμός του Βραβείου Εξαγωγών Προϊόντων και Υπηρεσιών 
που οργανώνεται από το ΚΕΒΕ μαζί με το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου & Βιομηχανίας συμπλήρωσε 37 χρόνια ζωής.

Η Επιτροπή Επιλογής, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και 
του ΚΕΒΕ, μετά από εξέταση όλων των αιτήσεων βάσει των 
κριτηρίων που είναι καθορισμένα, αποφάσισε όπως βραβεύσει 
για το 2017 τις ακόλουθες εταιρείες:

Α. Βραβεία για τα Βιομηχανικά Προϊόντα
1. Βραβείο για μικρές βιομηχανικές μονάδες   

(αριθμός εργοδοτουμένων  κάτω των 50) 
“MITAS GENERATORS LTD”

2.  Βραβείο για μεγάλες βιομηχανίες                   
(αριθμός εργοδοτουμένων άνω των 50) 
 “ENGINO-NET LTD”

Β.  Βραβείο Γεωργικών Προϊόντων
“ROHA PREMIUM POTATO LTD”

Γ.  Βραβείο για τις Υπηρεσίες
“DRAKOS TRAVEL LTD”

Δ. Ειδικό Βραβείο Υπηρεσιών
“MICHAEL KYPRIANOU & CO LLC”

Ε.  Βραβείο για τις Τουριστικές Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες
“MUSKITA HOTELS LTD”

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

Στιγμιότυπο από την Απομομή των Βραβείων Εξαγωγών 2018



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 Αμερικής, της Ασίας, της Αφρικής και 
της Μέσης Ανατολής, καθώς και με τη διεξαγωγή πολλών 
εκατοντάδων κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων 
μεταξύ κυπριακών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων από τις 
επισκεπτόμενες χώρες. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο 
δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση της ποιότητας των 
κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων, ενισχύοντας προς το 
σκοπό αυτό την χρήση υπηρεσιών από εξειδικευμένα γραφεία.

Παράλληλα, ενισχύθηκε η λειτουργία των διμερών και 
περιφερειακών Επιχειρηματικών Συνδέσμων, με απώτερο 
σκοπό τη διάνοιξη νέων υποσχόμενων αγορών. Ιδιαίτερη 
έμφαση δόθηκε στην εμβάθυνση των διμερών και σε κάποιες 
περιπτώσεις τριμερών επιχειρηματικών σχέσεων, με τις εν λόγω 
χώρες.

Καταβάλλεται επίσης συνεχής προσπάθεια για προώθηση 
της Κύπρου ως περιφερειακής βάσης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας από εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (με ιδιαίτερη έμφαση στο Ηνωμένο 
Βασίλειο), την Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και την 
Αφρική.

Στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου του ΚΕΒΕ και της στρατηγικής 
αξιοποίησης της οικονομικής διπλωματίας, το ΚΕΒΕ συμμετείχε 
ενεργά στη σχετική συμβουλευτική επιτροπή του Υπουργείου 
Εξωτερικών.

Άξια αναφοράς είναι η ενεργός εμπλοκή του ΚΕΒΕ στην 
προσπάθεια που καταβάλλει το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας για αναβάθμιση των υπηρεσιών 
που παρέχουν τα Εμπορικά Κέντρα της Δημοκρατίας στο 
εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, το ΚΕΒΕ διοργάνωσε εκδήλωση 
στην οποία παρευρέθηκαν όλοι οι Εμπορικοί Σύμβουλοι και 
Ακόλουθοι. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να δοθεί η ευκαιρία 
στα μέλη του ΚΕΒΕ και των Επιχειρηματικών Συνδέσμων να 
πραγματοποιήσουν προκαθορισμένες κατ’ ιδίαν συναντήσεις 
με τους επικεφαλής των Εμπορικών Κέντρων και κατ’ επέκταση 
να ενισχύσουν την εξωστρέφεια των επιχειρήσεών τους. 
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν πέραν των 200 συναντήσεων.

Επιχειρηματικές Αποστολές και Φόρουμ στο Εξωτερικό

Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας, το ΚΕΒΕ συνέχισε την έντονη προσπάθεια 
προώθησης της Κύπρου και των υπηρεσιών που προσφέρει 

στο εξωτερικό με τη διοργάνωση μεγάλου αριθμού 

Επιχειρηματικών Αποστολών και Φόρουμ. Πρωταρχικός 

στόχος των Αποστολών ήταν η ενημέρωση του επιχειρηματικού 

κόσμου των επισκεπτόμενων χωρών για τις ευκαιρίες που 

προσφέρει η Κύπρος ως επενδυτικός προορισμός, καθώς και 

ως περιφερειακή βάση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ως 

μέρος της στρατηγικής που ακολουθήθηκε, επιλέγηκαν με 

συγκεκριμένα κριτήρια υποσχόμενοι τομείς της οικονομίας και 

έγινε στοχευμένη προώθησή τους σε συγκεκριμένες αγορές 

που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο πραγματοποιήθηκαν 15 

Αποστολές σε 13 χώρες, στις οποίες συμμετείχε σημαντικός 

αριθμός κυπριακών επιχειρήσεων.

Τεράστιας επιτυχίας θεωρούνται οι Προεδρικές και Υπουργικές 

Αποστολές που διοργανώνονται σε χώρες κομβικού 

ενδιαφέροντος. Ο θεσμός των Προεδρικών και Υπουργικών 

Αποστολών θεωρείται πολύ επιτυχημένος, αφού λόγω της 

παρουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας ή/και των 

Υπουργών καθώς 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 ουσιαστικών κατ’ ιδίαν συναντήσεων για 

τους συμμετέχοντες από την Κύπρο.

Επισημαίνονται οι Επιχειρηματικές Αποστολές που 

πραγματοποιήθηκαν σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ (τριμερής), 

Ιορδανία (τριμερής) και Γεωργία των οποίων ηγήθηκε ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας καθώς και οι Αποστολές σε 

Κουβέιτ, Ρουμανία και Λίβανο των οποίων ηγήθηκαν είτε 

ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, είτε ο 

Υπουργός Εξωτερικών.

Επιχειρηματικό Φόρουμ “Cyprus for Doing Business - Exploring International 
Business Opportunities in Romania and Cyprus”
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Διακρατικοί και Περιφερειακοί 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 ή περιφερειακών Επιχειρηματικών Συνδέσμων, 

πάντοτε με τη στενή συνεργασία των αντίστοιχων Πρεσβειών.

Οι Σύνδεσμοι αναπτύσσουν πολύπλευρη δράση τόσο σε 

επιχειρηματικά θέματα όπως διαλέξεις, σεμινάρια, εκδηλώσεις 

δικτύωσης και Επιχειρηματικές Αποστολές αλλά και σε 

φιλανθρωπικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Σήμερα, λειτουργούν 37 Διακρατικοί και Περιφερειακοί 

Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι, στους οποίους συμμετέχει μεγάλος 

αριθμός αξιόλογων κυπριακών αλλά και ξένων επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Ανάμεσα στις κύριες δραστηριότητες των εν λόγων Συνδέσμων, 

περιλαμβάνονται τα πιο κάτω:

• Διοργάνωση σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ και το Υπουργείο 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Επιχειρηματικών 

Αποστολών και Φόρουμ στις αντίστοιχες χώρες με απώτερο 

στόχο την προώθηση και προβολή της Κύπρου και των 

πλεονεκτημάτων που προσφέρει

• Διευθέτηση επιχειρηματικών συναντήσεων μεταξύ 

επιχειρηματιών των δύο χωρών για ανάπτυξη συνεργασιών

• Προσέλκυση επενδύσεων

• Καταγραφή προβλημάτων και κατάθεση εισηγήσεων για 

επίλυσή τους, έτσι ώστε να διανοίγονται περισσότερες 

προοπτικές και ευκαιρίες για συνεργασίες

• Παροχή από μέλη των Επιχειρηματικών Συνδέσμων τεχνικής 

υποστήριξης προς το κράτος

• Διοργάνωση στην Κύπρο συνεδρίων με συμμετοχή ομιλητών 

από τις χώρες αυτές αλλά και άλλων εκδηλώσεων όπως 

προαναφέρθηκαν

• Στενή και συνεχής επαφή με τις Πρεσβείες των αντίστοιχων  

χωρών στην Κύπρο για την 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 

κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές του, ενώ καλύπτει και 

σημαντικό μέρος των εξόδων διοργάνωσης των διαφόρων 

αποστολών και εκδηλώσεων που διοργανώνουν.

Οι 37 διμερείς και περιφερειακοί Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι 

που λειτουργούν σήμερα υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ είναι:

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Αιγύπτου

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Αμερικής

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ανατολικής             
και Νοτιοανατολικής Ασίας

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Αυστρίας

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Βουλγαρίας

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Βρετανίας

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Γαλλίας

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Γερμανίας

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Γεωργίας

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ελλάδας

Επιχειρηματικό Φόρουμ στην Τσεχία Στιγμιότυπο απο το επιχειρηματικό φόρουμ στο Βουκουρέστι
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Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ινδίας

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ιορδανίας

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ιράν

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ισπανίας

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ισραήλ

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ιταλίας

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Καναδά

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Κατάρ

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Κίνας

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Κουβέιτ

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Κροατίας

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Λιβάνου

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Λιβύης

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Λευκορωσίας

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Νοτίου Αφρικής

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ολλανδίας

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ουγγαρίας

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ουκρανίας

Κύπρο-Πολωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ρουμανίας

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ρωσίας

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Σερβίας

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Σκανδιναβικών 
Χωρών

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Σλοβακίας

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Συρίας

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Τσεχίας

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Χωρών               
Συμβουλίου Συνεργασίας Αραβικού Κόλπου

Κυριότερες Δραστηριότητες των Διακρατικών και 
Περιφερειακών Επιχειρηματικών Συνδέσμων

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, οι διακρατικοί και 
περιφερειακοί Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι πραγματοποίησαν 
σωρεία εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά, οι 
σημαντικότερες δραστηριότητες ήταν:

Κύπρο-Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στο Χονγκ Κονγκ 

Ο Κύπρο-Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος, το ΚΕΒΕ και το 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας διοργάνωσαν 
επιχειρηματική αποστολή και φόρουμ στο Χόνγκ Κόνγκ το 
Νοέμβριο του 2018. Στόχος ήταν η προώθηση των επενδύσεων 
και των  συνεργασιών μεταξύ των δύο χωρών αλλά και η 
αξιοποίηση της Κύπρου, ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο από 
Κινέζικες εταιρείες. 

Στο φόρουμ παρουσιάστηκαν οι ευκαιρίες για επενδυτικές 
δραστηριότητες στην Κύπρο, και τα πλεονεκτήματα που 
προσφέρει η χώρα ως πύλη εισόδου στην αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Την αποστολή αποτελούσαν επιχειρήσεις από τους 
τομείς των υπηρεσιών, των ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών, 
των νομικών υπηρεσιών, του τουρισμού και της ναυτιλίας.

Συνέδρια και Σεμινάρια 

Ο Κύπρο – Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος και το ΚΕΒΕ 
σε συνεργασία με το “InvestHK” και το γραφείο του Χόνγκ 
Κόνγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για Οικονομικές και Εμπορικές 
υποθέσεις διοργάνωσαν σεμινάριο το Μάρτιο 2019 στη 
Λεμεσό με θέμα «Way to Enter the Chinese Market via Hong 
Kong». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια της 

Επιχειρηματικό φόρουμ Ιορδανίας – Ελλάδας – Κύπρου Τριμερής συνάντηση στο Λίβανο
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προσπάθειας για ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών των 
δυο χωρών.

Στο σεμινάριο εκπρόσωποι των δύο οργανισμών παρουσίασαν 
στις κυπριακές επιχειρήσεις τρόπους για αποτελεσματική 
διείσδυση στην κινέζικη αγορά τόσο για προϊόντα όσο και για 
υπηρεσίες.

Ο Κύπρο – Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος συμμετείχε 
επίσης στο Συνέδριο “EU-China Training Program for SMEs” 
που διοργανώθηκε το Μάιο 2019 στις Βρυξέλλες.

Επίσημο Δείπνο με την ευκαιρία του Κινέζικου Νέου Έτους

Με την ευκαιρία του Κινέζικου Νέου Έτους «The Year of the 
Pig», πραγματοποιήθηκε επίσημο δείπνο το Φεβρουάριο 2019 
στη Λευκωσία. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν παράσταση με παραδοσιακούς χορούς 
και τραγούδια από την Κίνα και να απολαύσουν εδέσματα της 
κινέζικης κουζίνας.

Στο δείπνο παρευρέθηκαν ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας στην Κύπρο, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Χριστόδουλος 
Ε. Αγκαστινιώτης, ο Πρόεδρος του Κύπρο - Κινέζικου 
Επιχειρηματικού Συνδέσμου κ. Πανίκος Καουρής καθώς και 
άλλοι αξιωματούχοι. 

Λειτουργία China Desk στην Πάφο

Ο Κύπρο – Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος και το ΚΕΒΕ 
λειτούργησαν από το 2017 το “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 και ο εντοπισμός νέων δυνατοτήτων συνεργασίας 
μεταξύ επιχειρηματιών από τις δύο χώρες. 

Κύπρο-Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

Συνέδρια 

Το ΚΕΒΕ και ο Κύπρο-Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος 
διοργάνωσαν σειρά συνεδρίων. Συγκεκριμένα,  το Μάρτη 
του 2018 διοργανώθηκε το Συνέδριο “Money Conference”, 
τον Ιούνιο το Συνέδριο “Funds & Cryptocurrencies: The new 
technology” και το Νοέμβριο το Συνέδριο “Russian-Cyprus 
Business and Investment Forum”. Το πρώτο εξάμηνο του 2019 
διοργανώθηκε το Συνέδριο “Paradigm Shift: Regulatory Chang-
es & Fund Industry” και το Συνέδριο “The Future of the Russian 
Business in Cyprus”. Όλα τα συνέδρια πραγματοποιήθηκαν 
στη Λεμεσό και σε αυτά έδωσαν το παρών τους, μεταξύ άλλων, 
Yπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι του κράτους. Συμμετείχαν 
ομιλητές και σύνεδροι από την Κύπρο και τη Ρωσία.

Επιχειρηματικές Αποστολές

Το Φεβρουάριο του 2019 πραγματοποιήθηκε επιχειρηματική 
αποστολή στο Λονδίνο όπου Κυπριακές επιχειρήσεις 
παρουσίασαν τα προϊόντα και υπηρεσίες τους σε Ρώσους που 
διαμένουν και δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον 
Ιούνιο πραγματοποιήθηκε επιχειρηματική αποστολή και στη 
Μόσχα. Στις αποστολές παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήματα 
που προσφέρει η Κύπρος και οι ευκαιρίες για επενδυτικές 
δραστηριότητες. Στόχος των αποστολών είναι η περαιτέρω 
προώθηση των επενδύσεων και των  συνεργασιών μεταξύ των 
Κύπριων και των Ρώσων αλλά και της αξιοποίησης της Κύπρου 
ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο από Ρώσικες εταιρείες. 

Στις αποστολές έλαβαν μέρος επιχειρηματίες από τους τομείς 
των υπηρεσιών, των επενδύσεων, της κτηματαγοράς, των 
ιδιωτικοποιήσεων, των ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών, 
των νομικών υπηρεσιών και του τουρισμού.

Επίσημο Δείπνο με την ευκαιρία του νέου έτους

Το Δεκέμβριο του 2018 διοργανώθηκε επίσημο δείπνο στη 
Λεμεσό, υπό την αιγίδα της ΑΕ Προέδρου της Δημοκρατίας 
κ. Νίκου Αναστασιάδη. Στο δείπνο παρευρέθηκε μεγάλος 
αριθμός επιχειρηματιών της Ρωσικής Οικονομικής Κοινότητας 
στη Κύπρο καθώς και ο Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 
κ. Stanislav Osadchiy.

Λειτουργία Russian Desk στη Λεμεσό

Ο Κύπρο-Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος και το ΚΕΒΕ 
λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία εδώ και 4 χρόνια “Russian 
Desk”, το οποίο στεγάζεται στο ΕΒΕ Λεμεσού.

Στόχος του γραφείου είναι η προσέλκυση Ρώσων επιχειρηματιών 
που ζουν στη Κύπρο. Το “Russian Desk” προωθεί επίσης και 
λύσεις σε προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίζουν στη 
διεκπεραίωση των εργασιών τους οι Ρώσοι επιχειρηματίες στη 
χώρα μας. 

Από την επίσκεψη της πρέσβηρας του Μαυροβουνίου ατην Κύπρο
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Επιχειρηματικό Γεύμα Επιχειρηματικού Συνδέσμου 
Κύπρου-Ισραήλ

Ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ισραήλ διοργάνωσε το 
ετήσιο γεύμα εργασίας σε ξενοδοχείο στη Λευκωσία, με πέραν 
των 150 συμμετεχόντων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε 
στενή συνεργασία με την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο.

Κύριος ομιλητής ήταν ο κ. Aharon Aharon, Επικεφαλής 
Επιστήμονας και Γενικός Διευθυντής του “Israel Innovation Au-
thority”, ο οποίος πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο “Start-
up Nation – Government Facilitating Innovation”.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν εφ’ όλης 
της ύλης σχετικά με το οικοσύστημα καινοτομίας και νεοφυών 
επιχειρήσεων στο Ισραήλ και να ανταλλάξουν απόψεις με τον 
διεθνούς φήμης επιστήμονα.

Επιχειρηματικό Δείπνο Επιχειρηματικού Συνδέσμου 
Κύπρου - Ελλάδας

Πραγματοποιήθηκε και φέτος το Επιχειρηματικό Δείπνο του 
Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας. Στην εκδήλωση 
βραβεύθηκαν εταιρείες μέλη του Συνδέσμου για τη συνεισφορά 
τους στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχέσεων Κύπρου – 
Ελλάδας.

Στο Δείπνο παρευρέθηκαν πέραν των 200 ατόμων, μεταξύ 
αυτών και ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο.

Θεματική Εκδήλωση Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-
Αμερικής

O Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Αμερικής διοργάνωσε 
γεύμα εργασίας με τίτλο “The importance of economic Regional 
Alliances and the role of the USA”.

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος των 
Αμερικανικών Επιμελητηρίων στην Ευρώπη, κ. Patrick Mikkelsen. 
Επίσης, προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι των 
Αμερικανικών Επιμελητηρίων Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ.

Το γεύμα πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Αμερικανικής 
Πρεσβείας στην Κύπρο και τη συμμετοχή πολλών εταιρειών-
μελών του Συνδέσμου. Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία και σ’ 
αυτή συμμετείχαν πέραν των 50 ατόμων.

Εκδήλωση για τα 10χρονα του Επιχειρηματικού 
Συνδέσμου Κύπρου-Βρετανίας

Ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Βρετανίας διοργάνωσε 
εκδήλωση δικτύωσης στη Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία, με 
αφορμή τα δέκα χρόνια από την ίδρυση του.

Η εν λόγω εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία στους επιχειρηματίες-
μέλη του Συνδέσμου να καλωσορίσουν τον νέο Ύπατο 
Αρμοστή της Βρετανίας στην Κύπρο. Η εκδήλωση ήταν 
ιδιαίτερα επιτυχημένη, αφού σε αυτή συμμετείχε η συντριπτική 
πλειοψηφία των μελών του Συνδέσμου.

Θεματικό Συνέδριο και Επιχειρηματικές Συναντήσεις 
Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ισραήλ

Ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ισραήλ διοργάνωσε 
θεματική ημερίδα σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας με τίτλο “Food 
Exports to Israel – Opportunities & Challenges”.

Οι τρεις καταξιωμένοι ομιλητές από το Ισραήλ ανέλυσαν τον 
τομέα των τροφίμων στο Ισραήλ, το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο, 
καθώς και τη μέθοδο πιστοποίησης “Kosher”.

Μετά το πέρας της Ημερίδας, διοργανώθηκαν κατ’ ιδίαν 
επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ των κύπριων επιχειρηματιών 
(κυρίως παραγωγών, εξαγωγέων και ξενοδόχων) με τους 
ειδικούς από το Ισραήλ.

Θεματική Ημερίδα Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-
Ινδίας

Ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ινδίας διοργάνωσε 
θεματική Hμερίδα με τίτλο “Easing doing business with India”.

Κύριοι ομιλητές ήταν ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας, Δρ. R.K. 
Raghavan και ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, κ. Χριστόδουλος Ε. 
Αγκαστινιώτης. Με το πέρας των παρουσιάσεων ακολούθησε 
συζήτηση.

Στην Hμερίδα συμμετείχε μεγάλος αριθμός μελών του 
Συνδέσμου, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις προοπτικές 
συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ινδίας.

Συνάντηση με τον Ύπατο Αρμοστή της Νέας Ζηλανδίας



ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τ α εργασιακά θέματα και οι εξελίξεις που παρουσιάζονται 
συνεχώς,  απασχολούν το ΚΕΒΕ και τυγχάνουν της 
ιδιαίτερης προσοχής του, καθότι οι εξελίξεις που 

διαμορφώνονται στον τομέα των εργασιακών σχέσεων,  
επηρεάζουν άμεσα την αγορά και τον χώρο εργασίας. Τα 
θέματα αυτά επιβάλλουν νέες προσεγγίσεις στις μορφές 
απασχόλησης, την οργάνωση του χρόνου εργασίας και την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τις οποίες παρακολουθεί 
στενά το ΚΕΒΕ.

Μέσα στα πλαίσια αυτά το ΚΕΒΕ, ως η μεγαλύτερη 
επιχειρηματική οργάνωση του τόπου, συμμετέχει ενεργά στις 
ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και σε Τριμερή 
Σώματα και Επιτροπές του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου συμβάλλει αποφασιστικά στην 
ετοιμασία και έγκριση εργατικών νομοθετημάτων. Κύριο μέλημα 
του ΚΕΒΕ είναι η στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
που αποτελεί την ατμομηχανή για σταθερή και βιώσιμη 
ανάπτυξη.

Κατά την υπό αναφορά περίοδο το ΚΕΒΕ έδωσε ιδιαίτερη 
έμφαση στη νομοθετική ρύθμιση των απεργιών στις ουσιώδεις 
υπηρεσίες, στα μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας, στην 
προώθηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης στην συνέχιση 
και απλοποίηση των διαδικασιών παραχώρησης αδειών 
απασχόλησης αλλοδαπών, στην οριστική διευθέτηση του 
διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, στη 
μεταρρύθμιση του Δημόσιου τομέα και στην ειρηνική ανανέωση 
των συλλογικών συμβάσεων που έληξαν το 2018.

Το ΚΕΒΕ σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων στη 
διεκδίκηση αιτημάτων τους αλλά σταθερά υποστηρίζει 
ότι οι συνεχείς αυθαίρετες απεργίες κατά παράβαση του 
Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και των σχετικών συμφωνιών 
μικρών ομάδων εργαζομένων που υποστηρίζουν τα στενά 
συμφέροντα τους στα εργασιακά θέματα σε ευαίσθητους 
και ουσιώδεις τομείς της οικονομίας του τόπου, (Λιμάνια, 
Παιδεία Νοσοκομεία) υπομονεύουν όχι μόνο τις προσπάθειες 
για ανάπτυξη της οικονομίας αλλά οδηγούν σε αντίθετα 
αποτελέσματα. Προκαλούν δε, τεράστιες ζημιές στην οικονομία 
και επηρεάζουν σοβαρά τους πολίτες και τους ίδιους τους 
εργαζομένους.

Το ΚΕΒΕ, εντατικοποίησε τις προσπάθειες του προς την 
κυβέρνηση και τη Βουλή για νομοθετική ρύθμιση των απεργιών 
στις Ουσιώδεις Υπηρεσίες, ως τη μόνη λύση που απομένει για να 
σταματήσει αυτό το απαράδεκτο και καταστροφικό φαινόμενο 
που δημιουργεί αδιέξοδα και πλήγματα στην οικονομία.

Μια άλλη ανησυχητική εξέλιξη το χρόνο που μας πέρασε, είναι 
η θέση των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων να ζητούν τη Νομική 
κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων. Το ΚΕΒΕ διαφώνησε 
έντονα με την θέση αυτή την οποία χαρακτηρίζει ωρολογιακή 
βόμβα στα θεμέλια του συστήματος των ελεύθερων 
συλλογικών διαπραγματεύσεων που επικρατεί στην Κύπρο. Το 

ΚΕΒΕ διεμήνυσε σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους ότι το 
επιτυχημένο σύστημα της τριμερούς συνεργασίας που έχουμε 
σήμερα επιβάλλεται να συνεχισθεί και να διαφυλαχθεί σαν 
κόρη οφθαλμού.

Το ΚΕΒΕ έδωσε ιδιαίτερη σημασία και συμμετείχε ενεργά και 
αποφασιστικά στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στους κλάδους της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας σε πλήρη 
συνεργασία με τον ΠΑΣΥΞΕ, του Ετοίμου Σκυροδέματος, της 
Βιομηχανίας Ανακύκλωσης, της Βιομηχανίας Κατασκευής 
Τούβλων, των Ναυτικών Πρακτόρων και άλλων μεμονωμένων 
επιχειρήσεων.

Οι συντεχνίες επεδίωξαν μέσω των αιτημάτων τους, τη πλήρη 
αποκατάσταση των μισθών και ωφελημάτων που είχαν μειωθεί 
κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ως μέτρο στήριξης της 
βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Το ΚΕΒΕ, λαμβάνοντας σοβαρά 
υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις παρά τη μικρή σταθεροποίηση 
που παρατηρείται, παραμένουν ακόμα σε δύσκολη οικονομική 
θέση. Έτσι προχώρησε και καθόρισε ως πολιτική του ότι 
οι ανανεώσεις των συλλογικών συμβάσεων θα πρέπει να 
γίνουν μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων των 
επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών, 
και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες των επιχειρήσεων, 
έγιναν συμφωνίες είτε χωρίς καμία μεταβολή είτε για σταδιακή 
αποκατάσταση των μισθών και ωφελημάτων.

Το ΚΕΒΕ τόνισε ιδιαίτερα ότι η συνέχιση της πολιτικής και η 
απλοποίηση των διαδικασιών παραχώρησης αδειών εργασίας 
σε αλλοδαπούς, εκεί όπου αποδεδειγμένα δεν υπάρχει 
ενδιαφέρον από Κύπριους ή Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό 
είναι μια αναγκαιότητα τόσο για την ομαλή λειτουργία των 
επιχειρήσεων όσο και για τη διασφάλιση της ανοδικής πορείας 
της οικονομίας μας, καθότι έχει αρχίσει να παρατηρείται 
ότι σε κάποιους τομείς (ξενοδοχεία, αρτοποιεία, γεωργία, 
κτηνοτροφία) και επαγγέλματα (εργάτες παραγωγής, εργάτες 
νυκτερινής βάρδιας, βοηθοί κουζίνας) υπάρχει ανάγκη 

Συνεχείς αυθαίρετες απεργίες που παραβιάσαν τον Κώδικα Βιομηχανικών 
Σχέσεων
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εργοδότησης αλλοδαπών από τρίτες χώρες. Το ΚΕΒΕ κατέθεσε 
εμπεριστατωμένο έγγραφο, το οποίο περιέχει εισηγήσεις για 
απλούστευση των διαδικασιών και εκσυγχρονισμό των κριτηρίων 
για την παραχώρηση αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς.

Κατά την υπό αναφορά περίοδο, το ΚΕΒΕ προειδοποίησε ότι 
τόσο οι εισφορές στο ΓεΣΥ ύψους 1,85% όσο και η πρόσθετη 
αύξηση των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ύψους 0,5% από (7,8% σε 8,3%), θα εκτοξεύσει το εργατικό 
κόστος σε πολύ ψηλά επίπεδα γεγονός που μπορεί να επηρεάσει 
την απασχόληση. Για να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις 
στην απασχόληση, το ΚΕΒΕ εισηγήθηκε την κατάργηση της 
εισφοράς του εργοδότη ύψους 2% στο Ταμείο Κοινωνικής 
Συνοχής, τη μείωση της εισφοράς των εργοδοτών στο Ταμείο 
Πλεονάζοντος Προσωπικού από 1,2% στο 0,6% καθώς και την 
αύξηση του ποσοστού που προορίζεται για τη φοροαπαλλαγή 
εισφορών στο ΤΚΑ, στα Ταμεία Προνοίας & Υγείας από το 1/6 
στο 1/5.

Ακόμα το ΚΕΒΕ συμμετείχε και ως μέλος της νεοσύστατης 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ένταξη των Μεταναστών, που 
έχει ως όρους εντολής την παρακολούθηση της εφαρμογής 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, για την ένταξη των μεταναστών 
που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο καθώς και θέματα που 
αφορούν την πολιτική και τα μέτρα για την ένταξη των πολιτών 
τρίτων χωρών στη κυπριακή κοινωνία.

Το Επιμελητήριο συμμετείχε σε σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στην παρουσία όλων 
των Υπουργείων για συζήτηση του θέματος του τερματισμού 
των εποχιακών αλλαγών της ώρας. Εξέφρασε τη θέση του για 
εφαρμογή της θερινής ώρας ως μόνιμη διευθέτηση, λόγω των 
θετικών αποτελεσμάτων που θα προκύψουν στην οικονομία 
τόσο μέσω του τουριστικού τομέα όσο και από την εξοικονόμηση 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον, σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, αντιπροσωπία του ΚΕΒΕ παρέδωσε 
εμπεριστατωμένο έγγραφο, για σειρά θεμάτων που επηρεάζουν 
την οικονομία και τις επιχειρήσεις. Το έγγραφο αυτό 
περιλάμβανε τα πιο κάτω θέματα:

1. Διεκπεραίωση των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
σε σχέση με αποκοπές των απολαβών και αυξήσεων των 
δημοσίων υπαλλήλων

2. Έλλειψη Ανθρώπινου Δυναμικού

3. Εφαρμογή Γενικού Συστήματος Υγείας

4. Νομοθετική Ρύθμιση των απεργιών σε ουσιώδεις υπηρεσίες

5. Επαναφορά των επιβαρύνσεων που επιβλήθηκαν προς τις 
επιχειρήσεις

6. Ενιαία Υπηρεσία Επιθεώρησης

Το ΚΕΒΕ προώθησε το αίτημα του για ριζικές αλλαγές και 
μεταρρυθμίσεις στον τρόπο λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα 

για να καταστεί πιο λειτουργικός, έτσι ώστε να συνδράμει στις 
μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλει ο ιδιωτικός τομέας 
στην ανάπτυξη της οικονομίας. Η Δημόσια Υπηρεσία σήμερα 
είναι αναποτελεσματική με αποτέλεσμα η χαμηλή αυτή 
παραγωγικότητα να επιδρά αρνητικά στην υπόλοιπη οικονομία.  
Θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι θα πρέπει να ψηφιστούν άμεσα τα 
νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση στον δημόσιο τομέα με την 
εισαγωγή Συστήματος Αξιολόγησης και καθορισμό ανώτατου 
ποσοστού διεύρυνσης του Κρατικού Μισθολογίου, ως ποσοστό 
του ΑΕΠ, ως μόνιμη διευθέτηση.

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 
με τεράστια επιτυχία αρκετά σεμινάρια για να εκπαιδεύσει και 
ενημερώσει τα μέλη του. Παράλληλα, το ΚΕΒΕ συμμετείχε 
ενεργά στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας και 
στις εξειδικευμένες Επιτροπές του και συνέβαλε εποικοδομητικά 
στην υιοθέτηση πολιτικής για ασφαλείς χώρους εργασίας.

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

Παράλληλα, το ΚΕΒΕ σε διεθνές επίπεδο συμμετείχε ενεργά 
στις εργασίες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και στις 
Επιτροπές της Ε.Ε. στις οποίες είναι μέλος. 

Στα πλαίσια της πολιτικής του για συνεχή ενημέρωση και 
καθοδήγηση των Μελών του, έχει εκδώσει και αποστείλει 
σωρεία εγκυκλίων, για όλα τα θέματα εργασιακού περιεχομένου 
που επηρεάζουν και αφορούν τις επιχειρήσεις.

Τέλος, το εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος Εργασιακών 
Σχέσεων του ΚΕΒΕ, συμμετείχε ενεργά σε όλα τα τριμερή 
σώματα και επιτροπές του Υπουργείου Εργασίας και της Βουλής, 
καθώς επίσης και σε Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
Εργασιακά θέματα ως εκπρόσωπος του εργοδοτικού κόσμου 
της Κύπρου.

Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα

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

• Ανεργία - Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για ανέργους

• Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

• Τουριστική Βιομηχανία

• Τροποποίηση του Νόμου για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
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που αφορά τη σύνταξη χηρείας για τους άντρες

• Νομοσχέδιο για ανέργους

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

• Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των 
Εργαζομένων

• Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος

• Απασχόληση αλλοδαπών στην τουριστική βιομηχανία

• Οι περί της Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

• Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, 
Συντήρηση και ΄Ελεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων) 
Κανονισμοί

• Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι 
και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί

• Οι περί ελέγχου της ατμόσφαιρας και επικίνδυνων ουσιών 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

• Προσχέδιο Τροποποιητικών Κανονισμών για την 
Προστασία των Νέων κατά την Απασχόληση

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 και αδήλωτη εργασία, τις προτάσεις των 
κοινωνικών εταίρων για αντιμετώπιση της ανεργίας και το θεσμό 
της Κοινωνικής Οικονομίας.

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

Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

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

• Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2018 για τις εισφορές στο 
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

• Εκσυγχρονισμός τις Νομοθεσίας

• Επανεξέταση της οικονομικής επίδρασης της πρόνοιας 
της νομοθεσίας που αφορά την αναλογιστική μείωση 
του 12% πάνω στην θεσμοθετημένη σύνταξη μέτρο που 
υιοθετήθηκε το 2012

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

• Εξέταση αιτήσεων πληρωμής λόγω πλεονασμού

• Νομοσχέδιο για την παροχή επιδόματος ασθενείας πέραν 
του 63ου έτους για τους δικαιούχους θεσμοθετημένης 
σύνταξης που δεν υπέβαλαν αίτηση

• Ανεργιακό επίδομα σε δικαιούχους θεσμοθετημένης 
σύνταξης που δεν υπέβαλαν αίτηση για να λάβουν σύνταξη

• Σύνταξη επιζώντος για τους άντρες χήρους

• Επενδυτική πολιτική Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων

• Οικονομικές Καταστάσεις του Ταμείου Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων

• Οικονομική Κατάσταση του Λογαριασμού Παροχών 
Ανεργίας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά το 
2018

• Τροποποιητικό Νομοσχέδιο σχετικά με την τροποποίηση 
των ασφαλιστικών προϋποθέσεων για χορήγηση σύνταξη 
ανικανότητας

• Οι ρυθμίσεις για τις Παροχές των Επιδομάτων ασθένειας 
και ανεργίας πέραν του 63ου έτους

• Τροποποιητικό Νομοσχέδιο για παροχές λόγω αναπηρίας

• Τροποποιητικό Νομοσχέδιο για δικαιούχους για πληρωμή 
λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη

Συμβούλιο Κεντρικού Ταμείου Αδειών

Το Συμβούλιο Κεντρικού Ταμείου Αδειών ασχολήθηκε με τις 
οικονομικές καταστάσεις του Κεντρικού Ταμείου Αδειών για 
το 2017, τον προϋπολογισμό του Ταμείου για τα έτη 2019-
2020, τη λειτουργία του Σχεδίου Επιχορήγησης Αδειών για το 
2019 και την οικονομική βιωσιμότητα του ταμείου. Λόγω της 
οικονομικής κατάστασης του Ταμείου, η θέση που εξέφρασε 
το ΚΕΒΕ είναι ότι προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται στην 
πληρωμή των αδειών των εργοδοτουμένων και το Σχέδιο να 
λειτουργήσει μόνο για τα ξενοδοχεία στις ορεινές περιοχές 
και όχι για τα αναπαυτήρια των συντεχνιών. Θέση επίσης του 
ΚΕΒΕ είναι ότι θα πρέπει να εξευρεθεί τρόπος μείωσης των 
διαχειριστικών εξόδων του Ταμείου και παράλληλα τρόπος 
καλύτερης απόδοσης του επιτοκίου καταθέσεων.

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

Το ΚΕΒΕ εκπροσωπείται στα Συμβούλια του Ταμείου 
Πλεονάζοντος Προσωπικού και της Προστασίας των 
Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση 
Αφερεγγυότητας του Εργοδότη τα οποία ασχολήθηκαν με 
τις οικονομικές καταστάσεις και τους λογαριασμούς των δύο 
ταμείων για το 2018.

Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας

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

• Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2018

• Επιτήρηση της Υγείας των Εργαζομένων

• Εθνική Στρατηγική της Κύπρου σχετικά με τους Ασφαλείς 
και Υγιείς χώρους εργασίας για όλες τις ηλικίες

• Υλοποίηση Εισηγήσεων κοινωνικών εταίρων και Τμήματος 
Επιθεώρησης για περιορισμό της αύξησης των εργατικών 
ατυχημάτων

• Αξιολόγηση της Κύπρου από την Επιτροπή Ανώτερων 
Επιθεωρητών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επιτροπή 
SLIC) το 2019

• Ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου για τα ευρήματα 
της διερεύνησης των ατυχημάτων

• Εφαρμογή του θεσμού Λειτουργού Ασφάλειας σε 
επιχειρήσεις με υψηλή επικινδυνότητα, ανεξαρτήτως του 
αριθμού των εργοδοτουμένων, καθώς επίσης καθορισμού 
αριθμού Λειτουργών Ασφάλειας για επιχειρήσεις και 
Οργανισμούς με μεγάλο αριθμό εργοδοτουμένων

• Δράσεις στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής της 
Κύπρου για Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία για την 
περίοδο 2013-2020. Δράσεις των κοινωνικών εταίρων 
κατά τη διάρκεια του 2018

• Στατιστικά στοιχεία για τις δραστηριότητες του τομέα 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία το 2018

• Στατιστική Ανάλυση εργατικών ατυχημάτων για το 2018

• Εκστρατείες Επιθεωρήσεων για το 2019

• Κώδικας Πρακτικής για την θερμική καταπόνηση των 
εργαζομένων

• Γνωστοποίηση και διερεύνηση των επαγγελματικών 
ασθενειών

• Ενημερωτικά έντυπα για τις υποχρεώσεις κυρίως των έργων 
και μελετητών και τα καθήκοντα συντονιστών μελέτης και 
εκτέλεσης και συνοδευτικά έγγραφα της εκ των προτέρων 
γνωστοποίησης για τα εργοτάξια

• Διαγωνισμός Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής 2019

Αρχή Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)

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 2017, ο Διαγωνισμός 
«Παροχής υπηρεσιών για ανάπτυξη προτύπων Επαγγελματικών 
προσόντων», το Στρατηγικό Πλαίσιο ΑνΑΔ 2019-2021, η 
παράταση του Θεματολογίου για τα Πολυεπιχειρησιακά 
προγράμματα και η κατάρτιση του Προϋπολογισμού Εσόδων 
και Εξόδων της Αρχής για το 2018.

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.

Η Επιτροπή ασχολήθηκε με διάφορα θέματα Ισότητας, 
κυριότερα των οποίων η συμφιλίωση οικογένειας και 
εργασίας, η προώθηση Κώδικα Πρόληψης και Αντιμετώπισης 
της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, το 
Πρόγραμμα Δράσης για το 2018, τη διοργάνωση ημερίδων, 
διαλέξεων και συνεδρίων, τη βράβευση εικαστικού διαγωνισμού 
με θέμα την ισότητα των Φύλων στην Απασχόληση και την 
τελετή βράβευσης παιδιών 2018.

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

Σε στενή συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών 
Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ), η οποία είναι 
συνδεδεμένη με το ΚΕΒΕ, συνεχίζονται οι κοινές προσπάθειες 
για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού 
κόσμου, με στόχο της προαγωγή της Ισότητας ανδρών και 
γυναικών στην απασχόληση.

Συνάντηση ΚΕΒΕ με ΣΕΚ και ΠΕΟ

Με πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου 
2019 στο Μέγαρο του ΚΕΒΕ, συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων 
του ΚΕΒΕ και των συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ.

Η θέση της γυναίκας στην κυπριακή κοινωνία έχει βελτιωθεί σημαντικά
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Το ΚΕΒΕ, ως η μεγαλύτερη επιχειρηματική οργάνωση, πάντοτε 
υποστήριζε και συνεχίζει να υποστηρίζει ότι μόνο μέσα από 
ένα ειλικρινή και πραγματικό διάλογο μπορούν να επιλυθούν 
τα διάφορα προβλήματα που απασχολούν τους Κοινωνικούς 
Εταίρους.

Βασικός στόχος της συνάντησης ήταν η έναρξη ενός 
ειλικρινούς διαλόγου μεταξύ του ΚΕΒΕ και των Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων, για καταγραφή και ανταλλαγή των απόψεων τους 
πάνω σε κύρια εργασιακά θέματα που τις απασχολούν. Στόχος 
η εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων που να καθησυχάζουν τις 
ανησυχίες και ευαισθησίες της κάθε πλευράς προς το κοινό 
όφελος ως απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την ανάπτυξη 
και διατήρηση ομαλών εργασιακών σχέσεων όσο και για τη 
σταθερή ανάπτυξη της οικονομίας στηρίζοντας τις επιχειρήσεις 
και τους εργαζόμενους.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις εργασιακές σχέσεις και 
αποφασίστηκε όπως αναληφθεί κοινή πρωτοβουλία για θέματα 
Ασφάλειας και Υγείας, καθώς και ενίσχυση των προγραμμάτων 
κατάρτισης για προώθηση της απασχόλησης. Επίσης, 
συμφωνήθηκε όπως υπογραφεί Κώδικας για αντιμετώπιση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης.

Προς το σκοπό αυτό αποφασίστηκε όπως οι δύο πλευρές 
πραγματοποιούν πιο συχνές συναντήσεις.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από το ΚΕΒΕ οι κ.κ. Χριστόδουλος 
Αγκαστινιώτης, Πρόεδρος ΚΕΒΕ, Μάριος Τσιακκής, Γενικός 
Γραμματέας, Αιμίλιος Μιχαήλ, Διευθυντής Τμήματος 
Εργασιακών Σχέσεων και Αθηνά Πασχαλίδου, Λειτουργός 
Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Από πλευράς ΣΕΚ συμμετείχαν 
οι κ.κ. Ανδρέας Μάτσας, Γενικός Γραμματέας, Μιχάλης 
Μιχαήλ, Αν. Γενικός Γραμματέας, Πανίκος Αργυρίδης, Γενικός 
Οργανωτικός, Χρίστος Καρύδης, Υπεύθυνος Τμήματος 
Οικονομικών Μελετών και από την ΠΕΟ οι κ.κ. Πάμπης 

Κυρίτσης, Γενικός Γραμματέας, Χρίστος Τομπάζος, Κεντρικός 
Οργανωτικός Γραμματέας και Πιερής Πιερή, Μέλος του 
Εκτελεστικού Γραφείου.

Απεργίες σε Ουσιώδεις Υπηρεσίες 

Η ανησυχητική κατάσταση που παρατηρείται στον τομέα 
εργασιακών σχέσεων και ιδιαίτερα, η χρησιμοποίηση με ευκολία 
του όπλου της απεργίας σε βασικούς και ευαίσθητους τομείς 
της οικονομίας του τόπου, επανέφερε και πάλι στο προσκήνιο 
την πάγια θέση του  ΚΕΒΕ για νομοθετική ρύθμιση των απεργιών 
στις ουσιώδεις υπηρεσίες.

Η συμπεριφορά που επέδειξαν οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, 
οι οποίες κήρυξαν με ευκολία απεργιακά μέτρα στα Λιμάνια, 
στην Παιδεία και στα Νοσοκομεία παραβιάζοντας τόσο 
τον Κώδικά Βιομηχανικών Σχέσεων όσο και τη Συμφωνία για 
επίλυση Διαφορών σε ουσιώδεις υπηρεσίες, δημιούργησαν 
σοβαρά προβλήματα στην οικονομία και τους πολίτες.

Το ΚΕΒΕ, το 2004 παρόλες τις επιφυλάξεις του, υπέγραψε με 
τις Συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, τη Συμφωνία για 
τη Διαδικασία Επίλυσης Εργατικών Διαφορών σε ουσιώδεις 
υπηρεσίες, η οποία προβλέπει υπό ποιες προϋποθέσεις 
ασκείται το δικαίωμα της απεργίας συμπεριλαμβανομένης και 
της διαδικασίας σε υποχρεωτική και δεσμευτική διαιτησία. 
Αυτή η «συμφωνία κυρίων» ουδέποτε τηρήθηκε από τις 
Συντεχνίες, υπονομεύοντας με αυτό τον τρόπο τις προσπάθειες 
που καταβάλλει ο ιδιωτικός τομέας για περιφρούρηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και ομαλής ζωής των πολιτών της 
χώρας. Αν οι Συντεχνίες τηρούσαν τις υπογραφή τους στη 
Συμφωνία αυτή, τότε οι απεργίες θα αποφεύγοντο.

Είναι αδιανόητο, σε μια περίοδο όπου η οικονομία προσπαθεί 
να σταθεροποιηθεί,  αρκετές επιχειρήσεις και εργαζόμενοι στον 
ιδιωτικό τομέα να βιώνουν ακόμα τις συνέπειες της κρίσης, 
να εκδηλώνονται αυτές οι καταστροφικές συμπεριφορές από 
εργαζόμενους με μεγάλα εργασιακά προνόμια, που το μόνο 
που κατορθώνουν είναι να υπομονεύουν την αναβάθμιση και 
τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας.

Το ΚΕΒΕ τόνισε ότι ο ετσιθελισμός και οι εμμονές μερίδας 
εργαζομένων δεν μπορούν μόνιμα να βάζουν φρένο στις 
οποιεσδήποτε προσπάθειες για εκσυγχρονισμό των δομών του 
κράτους και ολοκλήρωσης του προγράμματος εξυγίανσης της 
οικονομίας με βάση το οποίο στοχεύουμε στην αναζωογόνηση 
του ιδιωτικού τομέα.

Στα πλαίσια αυτά, το ΚΕΒΕ έχει καλέσει για πολλοστή φορά 
την κυβέρνηση και τα κόμματα να προχωρήσουν αμέσως στη 
νομοθετική ρύθμιση των απεργιών σε ουσιώδεις υπηρεσίες ως 
το μόνο μέτρο για να διασφαλίζεται η κανονική λειτουργία του 
κράτους.

Εξέφρασε την απογοήτευση του για την πορεία του θέματος 

Συνάντηση ΚΕΒΕ με συντεχνίες ΣΕΚ - ΠΕΟ
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αυτού, γιατί διαπίστωσε δυστυχώς την απροθυμία αλλά και την 
ατολμία τόσο της κυβέρνησης όσο και των κοινοβουλευτικών 
κομμάτων να αγγίξουν αυτό το ζήτημα.

Ξένο Εργατικό Δυναμικό

Η Κυπριακή οικονομία τα τελευταία δύο χρόνια λειτουργεί με 
αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να επικρατούν 
στην αγορά εργασίας συνθήκες έλλειψης εργατικού δυναμικού 
σε αρκετά επαγγέλματα σε όλους τους τομείς της οικονομικής 
δραστηριότητας και ιδιαίτερα σε αυτούς της ξενοδοχειακής 
και επισιτιστικής βιομηχανίας (καθαριστές, βοηθοί κουζίνας, 
τραπεζοκόμοι, καμαριέρες κλπ).

Η οξεία έλλειψη εργατικού δυναμικού παρατηρείται σε 
επαγγέλματα χαμηλής ποιότητας εργασίας, όπου δεν 
υπάρχουν Κύπριοι ή Ευρωπαίοι (ανειδίκευτοι εργάτες, εργάτες 
παραγωγής, εργάτες βάρδιας, αχθοφόροι) ή όπου υπάρχουν, 
είναι απρόθυμοι να εργαστούν, προτιμώντας να παραμένουν 
στην ανεργία για να επωφελούνται των κοινωνικών δικαιωμάτων 
ή αρνούνται να μετακινηθούν από μια επαρχία σε άλλη που 
υπάρχει έλλειψη.

Το ΚΕΒΕ τόνισε ότι για κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων 
σε κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, θα πρέπει αναπόφευκτα 
να συνεχιστεί η πολιτική για παραχώρηση αδειών εισαγωγής 
σε ξένο εργατικό δυναμικό. Παράλληλα, είναι απαραίτητο 
να εκσυγχρονιστούν τόσο η στρατηγική για την απασχόληση 
όσο και τα κριτήρια παραχώρησης αδειών για ξένους εργάτες, 
με τρόπο ώστε να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των 
επιχειρήσεων. Προς τούτο το ΚΕΒΕ, υπέβαλε εμπεριστατωμένο 
υπόμνημα και αναμένει από το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον καθορισμό συνάντησης για να 
ληφθούν άμεσες αποφάσεις.

Αλλά μέτρα που εισηγήθηκε το ΚΕΒΕ για αντιμετώπιση του 
προβλήματος είναι η εντατικοποίηση των ενεργειών για ένταξη 
φοιτητών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας, αυστηρότερη 
παρακολούθηση των δικαιούχων ΕΕΕ και επαναπροκήρυξη και 
επανασχεδιασμό των σχεδίων στήριξης της απασχόλησης της 
ΑνΑΔ.

Το ΚΕΒΕ χαιρέτισε την έκδοση των διαταγμάτων της Υπουργού 
Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 
απασχόληση ξένων φοιτητών και αιτητών πολιτικού ασύλου, 
καθότι αυτά θα απαβλύνουν το πρόβλημα. Παράλληλα, το 
ΚΕΒΕ υπέβαλε εισήγηση όπως το διάταγμα επεκταθεί και να 
καλύπτει την εργοδότηση ξένων φοιτητών στα επαγγέλματα 
των βοηθών κουζίνας και καθαριστών και στη ξενοδοχειακή 
βιομηχανία.

Συνεργασία ΚΕΒΕ – ΚΟΓΕΕ

Το ΚΕΒΕ και η Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών 
Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ) πραγματοποίησαν συνάντηση κατά την 

οποία συμφωνήθηκε ότι θα υπάρχει μια στενή συνεργασία για 
τα θέματα ισομισθίας ανδρών και γυναικών. 

Κοινή διαπίστωση των δύο Οργανισμών είναι πως, παρόλο που 
υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για την Ίση Αμοιβή για εργασία 
Ίσης Αξίας και της Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών 
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση και το οποίο 
βασίζεται στο διεθνές και το κοινοτικό δίκαιο, στην πράξη η 
μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων παρουσιάζει 
απόκλιση 14,8% (σύμφωνα με τη “Eurostat”) σε σύγκριση με το 
33% που ήταν το 1996, γεγονός που υποδεικνύει ότι υπάρχουν 
περιθώρια για περαιτέρω βελτίωσης της θέσης της γυναίκας. 

Το χάσμα αμοιβών έχει επίσης καταγραφεί σε πρόσφατη 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την ΚΟΓΕΕ με τη συμβολή 
του ΚΕΒΕ, η οποία αφορούσε την συμμετοχή των γυναικών στις 
επιχειρήσεις και την ισότητα των αμοιβών.

Το ΚΕΒΕ σε στενή συνεργασία με την ΚΟΓΕΕ, η οποία 
είναι συνδεδεμένη μαζί του και μέλη της συμμετέχουν στα 
Διοικητικά Συμβούλια τόσο του ΚΕΒΕ όσο και των Τοπικών 
Επιμελητηρίων, θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου σε σχέση με 
την ανάγκη μείωσης και τελικής εξάλειψης του μισθολογικού 
χάσματος μέχρι να επιτευχθεί ο κοινός στόχος.

Το ΚΕΒΕ κάλεσε 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.

Συμφωνία για τη Διαχείριση των Ρυθμίσεων 
Ιατροφαρμακευτικής Ασφάλισης που προβλέπονται 
σε Συλλογικές Συμβάσεις ενόψει της Υλοποίησης του 
Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ)

Με στόχο τη διασφάλιση της συνεχούς και αδιάλειπτης παροχής 

Συνεργασία ΚΕΒΕ - ΚΟΓΕΕ
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ιατροφαρμακευτικής κάλυψης προς τους εργαζόμενους ενόψει 
της σταδιακής υλοποίησης του Γενικού Συστήματος Υγείας 
(ΓεΣΥ), με παράλληλο στόχο την αποφυγή των αχρείαστων 
διπλών καλύψεων και διπλών εισφορών για τις ίδιες καλύψεις 
που παρέχονται μέσα από πρόνοιες Συλλογικών Συμβάσεων 
και για σκοπούς ομοιόμορφης διαχείρισης των υφιστάμενων 
ρυθμίσεων, το ΚΕΒΕ συμφώνησε με τους κοινωνικούς του 
εταίρους (ΟΕΒ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ) τα πιο κάτω:

1. Για την περίοδο από 1/3/2019 μέχρι 31/5/2019, 
επιχειρήσεις και εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να καταβάλλουν 
πλήρως τις εισφορές στα υφιστάμενα συντεχνιακά σχέδια 
ασφάλισης υγείας με βάση τις σχετικές συλλογικές 
συμβάσεις. Οι εισφορές αυτές θα γίνονται παράλληλα με τις 
εισφορές που θα γίνονται για σκοπούς ΓεΣΥ

2. Για την περίοδο 1/6/2019 μέχρι και  31/5/2020 οι 
εκατέρωθεν εισφορές στα συντεχνιακά Ταμεία Υγείας, 
μειώνονται κατά το ήμισυ

3. Την 1/6/2020, με την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ, οι εισφορές 
εργαζομένων και εργοδοτών στα συντεχνιακά Ταμεία Υγείας 
τερματίζονται

Νοείται πως η πιο πάνω ρύθμιση, νοουμένου ότι θα υπάρξει 
συμφωνία μεταξύ των μερών, σε καμία περίπτωση εμποδίζει 
την εισαγωγή, εφαρμογή η διατήρηση συμπληρωματικών 
ρυθμίσεων ασφάλισης υγείας για υπηρεσίες φροντίδας υγείας 
που δεν παρέχονται μέσω του ΓεΣΥ

4. Για τις περιπτώσεις όπου λειτουργούν Σχέδια Υγείας 
πέραν των συντεχνιακών Ταμείων Υγείας συμφωνημένα σε 
Συλλογικές Συμβάσεις, θα γίνουν διαπραγματεύσεις μεταξύ 
των δύο μερών

Περιορισμός της αύξησης των Εργατικών Ατυχημάτων

Το ΚΕΒΕ, ως μέλος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας 
και Υγείας, έχοντας ψηλά στις προτεραιότητες του τα θέματα 
Ασφάλειας και Υγείας συμμετείχε σε τρεις ειδικές συνεδρίες 
κατά τις οποίες συζητήθηκε το θέμα της μείωσης των εργατικών 
ατυχημάτων.

Με βάση τα στοιχεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 
ο συνολικός αριθμός ατυχημάτων το 2018 ήταν 2,156 σε 
σύγκριση με το 2,070 το 2017.

Το ΚΕΒΕ τονίζει ότι η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
πρέπει να είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, γεγονός 
που θα έχει θετικά οφέλη για τους εργοδότες και εργαζομένους. 
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ή εποικοδομητική στάση του 
ΚΕΒΕ, είχε ως αποτέλεσμα να ληφθούν οι πιο κάτω αποφάσεις:

1. Θα υπάρχει στενότερη συνεργασία μεταξύ του ΤΕΕ και 
των μελών του ΠΣΑΥ για επιτάχυνση της υλοποίησης 

των εισηγήσεων που υποβλήθηκαν. Για το σκοπό αυτό οι 
συνεδρίες του Συμβουλίου θα γίνονται σε πιο συχνή βάση, 
ώστε να υπάρχει αξιολόγηση της προόδου, ανταλλαγή 
απόψεων και λήψη μέτρων  

2. Τα μέλη του ΠΣΑΥ να στείλουν γραπτώς τυχόν νέες 
εισηγήσεις τους και πληροφόρηση για τις εξελίξεις σχετικά 
με τις δράσεις που υλοποιούν, ώστε το φθινόπωρο που θα 
πραγματοποιηθεί νέα συνεδρία του Συμβουλίου να γίνει 
αξιολόγηση της κατάστασης

3. Ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί:

(α) στη διεξαγωγή στοχευμένων επιθεωρήσεων σε υποστατικά 
υψηλής επικινδυνότητας,

(β) στην προώθηση συγκεκριμένων δράσεων που αφορούν 
στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργοδοτών 
και εργοδοτουμένων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 
ασφάλειας και υγείας,

(γ)  στην  εξεύρεση  τρόπων προσέγγισης των πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων, ώστε να ενημερωθούν καλύτερα, να 
εφαρμόζουν τη νομοθεσία και να αναπτύξουν κουλτούρα 
ασφάλειας και υγείας,

(δ) στην αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των 
ηλεκτρονικών εργαλείων που είναι διαθέσιμα δωρεάν στην 
Κύπρο και αφορούν στην εκτίμηση των κινδύνων και στην 
εκπαίδευση των εργαζομένων και 

(ε) στην περαιτέρω προώθηση των θεμάτων ασφάλειας και 
υγείας μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για 
ευαισθητοποίηση των μαθητών, μελλοντικών εργοδοτών και 
εργοδοτουμένων

Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής 
Πολιτικής

Σημαντικό ρόλο είχε το ΚΕΒΕ στην ετοιμασία του Σχεδίου 
Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 2019 
– 2020, με την κατάθεση εισηγήσεων, έχοντας ως κύριο 
στόχο την εντατικοποίηση των προσπαθειών για αντιμετώπιση 
του δημογραφικού προβλήματος στην Κύπρο. Κύριος 
σκοπός του Φορέα είναι η παρακολούθηση και καταγραφή 
των δημογραφικών αλλαγών στην Κύπρο και η κατάθεση 
εισηγήσεων και προτάσεων με στόχο τον καθορισμό μιας 
ολοκληρωμένης στρατηγικής για την δημογραφική ανάπτυξη 
και τις πολιτικές που αφορούν την οικογένεια. Η στρατηγική 
θα αναπροσαρμόζεται με βάση τα ευρήματα διεξαγόμενων 
ερευνών και διαγνωσμένων αναγκών.
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Εκπροσώπηση ΚΕΒΕ σε Ευρωπαϊκές Αποστολές για την 
Καταπολέμηση του φαινομένου της Αδήλωτης Εργασίας

Στo πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “No Tolerance 
for Undeclared Work – Καμία Ανοχή στην Αδήλωτη Εργασία” 
πραγματοποιήθηκαν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο επισκέψεις 
κλιμακίων από την Κύπρο σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ολλανδία 
και Βέλγιο. Στόχος των επισκέψεων ήταν η παρακολούθηση 
επιθεωρήσεων εργασίας από τους λειτουργούς κάθε χώρας 
στον αγροτικό τομέα, στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και στον 
τομέα των κατασκευών. Απώτερος σκοπός ήταν να συμβάλουν 
στην καταπολέμηση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας. 

Το ΚΕΒΕ εκπροσωπήθηκε στις αποστολές σε Βουλγαρία και 
Βέλγιο από την Λειτουργό του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, 
Αθηνά Πασχαλίδου. Στις αποστολές συμμετείχαν επίσης 
δύο Λειτουργοί Επιθεωρήσεων της Υπηρεσίας Επιθεώρησης 
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων καθώς και εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων. 

Η εν λόγω πρωτοβουλία αποσκοπούσε στην ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των Αρχών Επιθεώρησης Εργασίας των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δραστηριοποιούνται στην 
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, και στη προσπάθεια 
ενημέρωσης και πληροφόρησης των εκπροσώπων των 
Κοινωνικών Εταίρων και Επιθεωρητών για τις διαδικασίες 
επιθεώρησης που ακολουθούνται στην Κύπρο και τις 
προαναφερόμενες χώρες. 

Με την κίνηση αυτή ενισχύεται η ανταλλαγή γνώσεων και 
καλών πρακτικών ανάμεσα στα κράτη-μέλη για τη βελτίωση 
των υφιστάμενων πρακτικών καθώς και η ενεργός εμπλοκή 
εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταίρων στις διαδικασίες 
διαμόρφωσης πολιτικών και πρακτικών σχετικά με το θέμα σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

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. 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.

Σεμινάρια 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 πέντε (5) 
εβδομάδες. 

Ο βασικός σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση  των 
προσώπων που ορίζονται από τον εργοδότη με βάση τους 

περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Κανονισμούς του 2002, για να ασχολούνται με τις 
δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών 
κινδύνων στο χώρο εργασίας και για σκοπούς παροχής 
συμβουλευτικής βοήθειας σ’ αυτόν για τη λήψη των προληπτικών 
και προστατευτικών μέτρων.

Με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002, ο εργοδότης 
πρέπει να ορίζει έναν ή περισσότερους εργοδοτούμενους, 
για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και 
πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων του υποστατικού, της 
επιχείρησης ή/και  της εγκατάστασής του και για σκοπούς 
παροχής συμβουλευτικής βοήθειας σ’ αυτόν για τη λήψη των 
προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Οι 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.

Το ΚΕΒΕ, αντιλαμβανόμενο την τεράστια σημασία που πρέπει να 
αποδίδουν οι επιχειρήσεις στα θέματα ασφάλειας και υγείας 
στην εργασία, διοργάνωσε δυο (2) επιπλέον σεμινάρια. Το 
πρώτο αφορούσε την εξειδικευμένη εκπαίδευση στη διαχείριση 
και εκτίμηση του κινδύνου στην εργασία και το δεύτερο 
στην εξειδικευμένη εκπαίδευση στη διερεύνηση εργατικών 
ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων. Η διάρκεια του κάθε 
σεμιναρίου ήταν 14 ωρες.

Σεμινάρια ΚΕΒΕ για Εργασιακά Θέματα

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 
του ΚΕΒΕ διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία σε όλες τις πόλεις 
σειρά αρκετών σεμιναρίων με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση και 
υποβοήθηση των κυπριακών επιχειρήσεων στα θέματα Εργατικής 
Νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα Τοπικά 
Επιμελητήρια, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων διοργάνωσε 
σεμινάρια, τα οποία παρακολούθησαν πέραν των 1000 ατόμων 
στα οποία περιλαμβάνονται ιδιοκτήτες, διευθυντές και ανώτερα 
στελέχη επιχειρήσεων.

Τα σεμινάρια αποσκοπούσαν στην εκπαίδευση και ενημέρωση 
των συμμετεχόντων γύρω από πολύ σημαντικά θέματα της 
εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας των Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.

Συμμετοχή στη Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας

Το ΚΕΒΕ, όπως κάθε χρόνο, συμμετείχε στη Σύνοδο της Γενικής 
Συνδιάσκεψης Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
(ΔΟΕ), ως μέλος της εργοδοτικής αντιπροσωπείας, που 
πραγματοποιείται στη Γενεύη.  Η Συνδιάσκεψη είχε πανηγυρικό 
χαρακτήρα λόγω των 100 χρόνων από την ίδρυση της.
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Στη Συνδιάσκεψη, το ΚΕΒΕ εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Μάριο 
Τσιακκή, Γενικό Γραμματέα και Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή 
Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

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

• Έκθεση του Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου 
Εργασίας (ILO) με έμφαση το μέλλον της εργασίας (Report of 
the chairperson with focus on the future of work)

• Βία και παρενόχληση στο εργασιακό χώρο (Violence and 
Harassment in the world of work)

• Θεματικές συζητήσεις και εκδηλώσεις που συνδέονται με το 
μέλλον της εργασίας (Thematic debates and events connect-
ed to the future of work)

Συμμετοχή ΚΕΒΕ σε Ημερίδα με Θέμα «Το Μέλλον της 
Εργασίας»

Με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ILO), το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε συνεργασία με τη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, διοργάνωσαν με μεγάλη 
επιτυχία στις 8 Μαΐου 2019 ημερίδα με θέμα «το Μέλλον της 
Εργασίας».

Η ημερίδα κάλυψε τις ακόλουθες τρεις θεματικές Ενότητες.

1. Αύξηση επένδυσης στις δυνατότητες των ανθρώπων

2. Αύξηση της επένδυσης στους Οργανισμούς (δομές) εργασίας

3. Αύξηση των επενδύσεων σε αξιοπρεπή και βιώσιμη εργασία

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε με τους κ.κ. Μάριο Τσιακκή, Γενικό 
Γραμματέα, ως εισηγητή του θέματος «Το Μέλλον της Εργασίας 
στο νέο αναβαθμισμένο τεχνολογικό Περιβάλλον» και Αιμίλιο 
Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Το ΚΕΒΕ 
χαιρέτησε την πρωτοβουλία αυτή και τόνισε τη σημασία να 
πραγματοποιούνται παρόμοια συνέδρια και στο μέλλον.

Υπηρεσίες του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

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

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

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

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

• Οργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

• Έκδοση εντύπων για Εργατικά Θέματα

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

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

Τα εκατοντάχρονα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) και το μέλλον της 
εργασίας



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΉ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Επιμορφωτική Δραστηριότητα 

Η επιμορφωτική δραστηριότητα του ΚΕΒΕ συνεχίστηκε και το 
2018 και κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων επιχειρηματικού 
ενδιαφέροντος. Διοργανώθηκαν συνολικά 56 προγράμματα 
σ’ όλες τις πόλεις της Κύπρου. Στενός συνεργάτης του 
Επιμελητηρίου στη διοργάνωση των προγραμμάτων είναι η 
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) Κύπρου, τα 
τοπικά Επιμελητήρια και άλλοι φορείς, όπου αυτό κρίνεται 
αναγκαίο.

Συγκεκριμένα διοργανώθηκαν τα ακόλουθα προγράμματα:

• Οργάνωση Γραφείου με τη Χρήση της Τεχνολογίας,                      
(3 Λευκωσία, Λεμεσός, Ελ. Περιοχή Αμμοχώστου)

• Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά 
(E.F.A.W.), (Λευκωσία)

• Επιμέτρηση και Βελτίωση της Παραγωγικότητας σε Αποθήκες 
Επιχειρήσεων, (2 Λευκωσία)

• Κερδίζοντας Πωλήσεις Μέσω της Ολικής Εμπειρίας του 
Πελάτη, (Λευκωσία)

• Βασικές Αρχές των Διεθνών Συναλλαγών, (Λευκωσία)

• Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, (Λευκωσία)

• Η Αντιμετώπιση της Καταχρηστικής Εκμετάλλευσης 
Δεσπόζουσας Θέσης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού–
Υποχρεώσεις και Δυνατότητες Επιχειρήσεων, (Λευκωσία)

• Πιστωτική Πολιτική και Έλεγχος Πιστώσεων, (Λευκωσία)

• Εργατική Νομοθεσία και Κοινωνικές Ασφαλίσεις στις 
Κυπριακές Επιχειρήσεις, (Λάρνακα, Λεμεσός, Πάφος, 4 
Λευκωσία)

• Εξειδικευμένη Εκπαίδευση στη Διαχείριση και Εκτίμηση του 
Κινδύνου στην Εργασία, (2 Λευκωσία)

• Εκπαίδευση Υπεύθυνων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(ΕΣΥΠΠ), (2 Λευκωσία)

• Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – 
Πώς Επηρεάζονται οι Επιχειρήσεις, (2 Λευκωσία, Λεμεσός)

• Ο Ρόλος και τα Καθήκοντα του Λειτουργού Προστασίας 
Δεδομένων (DPO) με Βάση το Νέο Γενικό Κανονισμό Περί 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), (Λευκωσία, 2 
Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος)

• Κερδίζοντας Πωλήσεις από Δύσκολους Πελάτες, (Λευκωσία)

• Δείκτες Ανθρώπινου Δυναμικού – Από τους Αριθμούς στις 
Αποφάσεις, (Λευκωσία)

• Αποτελεσματική Ηγεσία για Επιχειρηματική Επιτυχία, 
(Λευκωσία)

• Πιστώσεις και Έγγραφα προς Είσπραξη – Χειρισμός 
Σημαντικών Θεμάτων που Προκύπτουν με Βάση τις 
Αποφάσεις του ICC, (2 Λευκωσία)

• Αποτελεσματικό Merchandising για Ανάπτυξη Πωλήσεων, 
(Λευκωσία)

• Υποχρεώσεις Εργοδοτών - Εργοδοτουμένων Μέσα Από 
την Εργατική Νομοθεσία, (Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, 3 
Λευκωσία)

• Εξειδικευμένη Εκπαίδευση Υπεύθυνων Ασφάλειας & Υγείας 
στη Διερεύνηση Εργατικών Ατυχημάτων και Επικίνδυνων 
Συμβάντων, (2 Λευκωσία)

• Employee Engagement to Support Growth Strategies, 
(Λευκωσία)

• Financing Strategies and Methods for the Cyprus Food and 
Beverages Sector, (Λεμεσός)

• Στρατηγικός Σχεδιασμός για Ανάπτυξη και Διαδοχή στην 
Οικογενειακή Επιχείρηση, (Αγία Νάπα) 

• Tactical Sales Initiatives and Online Marketing for the Cyprus 
Tourism Sector, (Αγία Νάπα)

• Εργαλειοθήκη για το Σχεδιασμό της Διαδοχής στην 
Οικογενειακή Επιχείρηση, (2 Λευκωσία)

• Online Growth Strategies for Small Enterprises and Start-Ups 
in Cyprus, (Λευκωσία)

• Aligning Company Culture and Strategy for Success, 
(Λευκωσία)

• Enterprise Digital Transformation in Cyprus Using Project 
Management Techniques, (Λευκωσία)

• Export Marketing & Financing Strategies and Methods for the 
Cyprus Winery Sector, (Λεμεσός)

Επαγγελματικές Εξετάσεις

Συνεχίστηκε και διευρύνθηκε 
ακόμη περισσότερο η 
συνεργασία που έχει 
συνάψει το ΚΕΒΕ 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. 
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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. 

Τα προγράμματα πιστοποίησης ECDL καλύπτουν κάθε 
επίπεδο εμπειρίας και δεξιοτήτων στη χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, από τις παιδικές ηλικίες σε εισαγωγικό επίπεδο 
έως και τους επαγγελματίες σε εξειδικευμένο επίπεδο. Το 
σύγχρονο αυτοματοποιημένο εξεταστικό σύστημα του ECDL 
Κύπρου είναι αντικειμενικό και δίκαιο προς τους υποψηφίους 
ενώ είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και 
την εθνική νομοθεσία για παροχή ίσων ευκαιριών επιτυχίας στις 
εξετάσεις σε άτομα με ειδικές ανάγκες και ικανότητες.

Στην Κύπρο τα προγράμματα ECDL προσφέρονται από 200 και 
πλέον Εγκεκριμένα Εκπαιδευτικά Εξεταστικά Κέντρα σε όλες τις 
επαρχίες. 

Το ΚΕΒΕ εκτιμά το κύρος και την αξιοπιστία που εμπνέει μια 
διεθνώς αναγνωρισμένη εξέταση όπως είναι το ECDL. Με 
τη στρατηγική αυτή συνεργασία προσβλέπει σε περαιτέρω 
προώθηση και ενδυνάμωση του θεσμού ECDL προς όφελος 
των μαθητών, φοιτητών, εργαζομένων και ανέργων υποψηφίων 
και κατόχων του ECDL από τη μία, και των επιχειρήσεων 

και οργανισμών που υιοθετούν το ECDL για πρόσληψη, 
πιστοποίηση, εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού τους, 
από την άλλη. 

Όλο και περισσότεροι οργανισμοί και επιχειρήσεις επικροτούν 
μια τέτοια διεθνούς εμβέλειας συνεργασία και αναγνωρίζουν τα 
πιστοποιητικά του ECDL για σκοπούς προσλήψεων. Η υιοθέτηση 
του ECDL για τεκμηρίωση των ικανοτήτων του νεοεισερχόμενου 
ή και υφιστάμενου προσωπικού αυξάνει την παραγωγικότητα και 
μειώνει το κόστος εκπαίδευσης της επιχείρησης. 

Τα πιστοποιητικά ECDL φέρουν και το λογότυπο του ΚΕΒΕ.

Σημαντική εξέλιξη ήταν το 2016 και η απόφαση που πήρε 
το Υπουργικό Συμβούλιο σε σχετική συνεδρία του με 
θέμα «Υλοποίηση Εθνικής Συμμαχίας Ψηφιακών Θέσεων 
Εργασίας» που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την «εισαγωγή 
πιστοποίησης ECDL που προσφέρεται σε εθελοντική βάση σε 
μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Η εξέταση ECDL 
προσφέρεται δωρεάν στους μαθητές γυμνασίων και καλύπτει 
τέσσερις ενότητες (Wordprocessing, Spreadsheets, Presenta-
tions, Databases).  

Το KEBE και το CCS συμμετείχαν με περίπτερο στην εκπαιδευτική 
έκθεση «Εκπαίδευση και Καριέρα 2019» που διοργάνωσε το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, 
την ΟΕΒ και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου.  

Στιγμιότυπα από τα σεμινάρια που διεξάγει το ΚΕΒΕ



ΠΛΉΡΟΦΟΡΉΣΉ
& ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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Η αξιόπιστη και άμεση παροχή επιχειρηματικής πληροφόρησης 
αποτελεί ένα από τους βασικότερους στόχους του ΚΕΒΕ και 
για αυτό φροντίζει να αναβαθμίζει συστηματικά και σε συνεχή 
βάση το σύστημα παροχής πληροφοριών του. 

Στα πλαίσια αυτά, το ΚΕΒΕ προσφέρει διάφορες υπηρεσίες 
πληροφόρησης σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για 
τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις εντός και εκτός Κύπρου. 
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 στην Ενότητα «Εκπαίδευση- 
Κατάρτιση». 

Τράπεζα Πληροφοριών ΚΕΒΕ

Η Τράπεζα Πληροφοριών του ΚΕΒΕ περιλαμβάνει περισσότερες 
από 6,000 καταχωρήσεις και είναι η μοναδική στο είδος 
της πηγή πληροφόρησης με τα στοιχεία των Κυπριακών 
επιχειρήσεων. Περιλαμβάνει τους τομείς δραστηριοτήτων των 
επιχειρήσεων καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας και είναι 
συνδεδεμένη με την Ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ (www.ccci.org.cy).

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

Ιστοσελίδα ΚΕΒΕ

Η Ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ 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 Επιχειρηματικές 
αποστολές, τις εκδηλώσεις, εκθέσεις και σεμινάρια στην Κύπρο 
και το εξωτερικό.

Enterprise Europe Network 
Cyprus (πρώην 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/). Πρόσφατα έχει μετονομαστεί σε 
“Enterprise Europe Network Cyprus” για να συμβαδίζει με την 
Ευρωπαϊκή ονομασία. Το εθνικό σημείο επαφής απαρτίζεται από 
την κοινοπραξία τριών οργανισμών: του ΚΕΒΕ, του Ευρωπαϊκού 
Γραφείου Κύπρου και του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 
(ΙδΕΚ), το οποίο έχει και το ρόλο του Συντονιστή. 

Το Δίκτυο 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, στα πλαίσια του Προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ 2014-2020 
(COSME), γι’ αυτό και οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι 
δωρεάν. 

Το “Enterprise Europe Network” είναι το μεγαλύτερο Δίκτυο 
υποστήριξης ΜμΕ στον κόσμο με εκπροσώπηση σε 65 
χώρες: 28 Κράτη Μέλη ΕΕ, Αλβανία, Αργεντινή, Αρμενία, 
Λευκορωσία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Καμερούν, Χιλή, 
Κίνα, Αίγυπτος, Γεωργία, Ισλανδία, Ινδία, Ινδονησία, Ισραήλ, 
Ιαπωνία, Ιορδανία, ΠΓΔΜ, Μεξικό, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, 
Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, Νορβηγία, Περού, Κατάρ, Ρωσία, 
Σερβία, Σιγκαπούρη, Νότιος Κορέα, Ελβετία, Ταϊβάν, Τυνησία, 
Τουρκία, Ουκρανία, Αμερική, Βιετνάμ.

Οι κυριότερες υπηρεσίες του Κυπριακού Κέντρου προς τις ΜμΕ 
είναι:

• 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, την κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα  

• Διευθέτηση συναντήσεων (Β2Β) στο εξωτερικό για 
επιχειρηματικές,  τεχνολογικές και ερευνητικές συνεργασίες

• Υποστήριξη της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης 
των Κυπριακών επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας και 
προώθησης επιχειρηματικών προφίλ

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

• Πληροφόρηση για Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρότυπα 

• Πρακτικές συμβουλές για επιχειρηματική δραστηριότητα 
σε άλλη χώρα (νομικές απαιτήσεις, πληροφορίες ξένων 
αγορών) 

• Υποστήριξη για επιχειρησιακή ανάπτυξη, στρατηγικό 
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σχεδιασμό, διαχείριση καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας

• Ενθάρρυνση της συμμετοχής των Κυπριακών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από 
την ΕΕ

• 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

• Καθοδήγηση σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Συγκεκριμένα, κατά την περιόδο Ιούνιος 2018 –  Ιούνιος 
2019, το ΚΕΒΕ πραγματοποίησε οκτώ (8) τοπικές ενημερωτικές 
εκδηλώσεις σε θέματα της ΕΕ, στις οποίες έλαβαν μέρος 
πάνω από 280 επιχειρήσεις. Διεκπεραιώθηκαν πέραν των 
100 εξειδικευμένων ερωτημάτων που τέθηκαν από τοπικές 
επιχειρήσεις και αφορούσαν χρηματοδοτήσεις, εξεύρεση 
επιχειρηματικών συνεργατών, νομικές πρακτικές σε άλλες 
χώρες, διαδικασίες ΦΠΑ, περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες 
και εμπορικές διαφορές. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές 
επιχειρήσεις αποτάθηκαν και εξυπηρετήθηκαν περισσότερο 
από μια φορά.  

Επίσης το ΚΕΒΕ συνέβαλε μέχρι στιγμής στην προώθηση τριών 
(3) Δημόσιων Διαβουλεύσεων της ΕΕ και συνέλεξε από δέκα 
(10) τοπικές επιχειρήσεις τα σχόλια τους. Οι Διαβουλεύσεις 
αφορούσαν τους Κανόνες Τιμολόγησης ΦΠΑ, τις διατυπώσεις 
για τη διασυνοριακή κυκλοφορία εμπορευμάτων στην ΕΕ και την 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με 
τρόφιμα.

Συμμετείχε ως συνδιοργανωτής σε δυο (2) εκδηλώσεις 
επιχειρηματικών συναντήσεων στα πλαίσια Διεθνών Εκθέσεων 
του εξωτερικού (Αυστρία, Αγγλία), στις οποίες συμμετείχαν 
τέσσερεις (4) κυπριακές επιχειρήσεις, πραγματοποιώντας 33 
συναντήσεις. Επιπλέον διοργάνωσε τρείς (3) επιχειρηματικές 
αποστολές σε συνεργασία με άλλα μέλη του Δικτύου από και 
προς την Κύπρο (Ισραήλ, Ιταλία, Τσεχία) στις οποίες συμμετείχαν 
20 τοπικές επιχειρήσεις πραγματοποιώντας 44 συναντήσεις. 
Δημιούργησε 23 νέα επιχειρηματικά προφίλ κυπριακών 
εταιρειών για προώθηση τους με σκοπό την αναζήτηση 
συνεργατών στο εξωτερικό. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν 16 
επιτόπιες επισκέψεις σε όλη την Κύπρο με σκοπό την ενημέρωση 
των τοπικών επιχειρήσεων για τις υπηρεσίες του Δικτύου και 
την καταγραφή των αναγκών τους με σκοπό την παροχή 
εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Πολύ σημαντικό ήταν το αποτέλεσμα των υποστηρικτικών 
υπηρεσιών προς πέντε (5) κυπριακές εταιρείες. Η πρώτη 
περίπτωση αφορούσε εμπορική διαμάχη με ξένη εταιρεία, με 

αποτέλεσμα η κυπριακή εταιρεία να μην υποστεί οποιαδήποτε 
ζημιά. Η δεύτερη περίπτωση αφορούσε τη συμμόρφωση με 
την κοινοτική νομοθεσία και πρότυπα στην Ενιαία Αγορά, 
αυξάνοντας έτσι την προστιθέμενη αξία που σχετίζεται με 
τα προϊόντα και την ποιότητα των προϊόντων της εταιρείας. Η 
τρίτη και τέταρτη περίπτωση είχαν σχέση με το νομοθετικό 
πλαίσιο που ισχύει σε Τρίτες Χώρες για συγκεκριμένα προϊόντα, 
αναπτύσσοντας τις δυνατότητές των εταιρειών να εισέλθουν και 
να αναπτυχθούν σε νέες αγορές. Τέλος, η πέμπτη περίπτωση, 
αφορούσε την επιτυχημένη συμμετοχή κυπριακής εταιρείας σε 
Σχέδιο Χρηματοδότησης, κατόπιν καθοδήγησης που έλαβε 
από το EEN Κύπρου. Επίσης, δυο άλλες κυπριακές εταιρείες 
προχώρησαν στην σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών από την 
εξατομικευμένη υποστήριξη υπηρεσιών διεθνοποίησης. 

Τράπεζες Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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

TED 

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

CORDIS  

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

EU who is who 

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

CURIA   

Ο διαδικτυακός τόπος CURIA είναι μία βάση δεδομένων του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η ηλεκτρονική 
μορφή των κειμένων του Δικαστηρίου διατίθεται δωρεάν μέσω 
διαδικτύου και σκοπό έχει την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 
Τα κείμενα αυτά δύνανται να τροποποιηθούν. Τα οριστικά κείμενα 
δημοσιεύονται στη «Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 
και του Πρωτοδικείου», θεωρούνται ως τα μόνα αυθεντικά 
και υπερισχύουν σε περίπτωση διαφοράς με την αντίστοιχη 
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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/). 

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).

PreLex  

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

Eurostat

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

Market Access Database 

Παρέχει πληροφορίες για τη διεξαγωγή του εμπορίου μεταξύ 
της Ε.Ε. και τρίτων χωρών. Η πρόσβαση στα τμήματα 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).

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 ΚΕΒΕ σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζει ότι η συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά Έργα 
και Προγράμματα προσφέρουν σημαντικά οφέλη προς τις 
επιχειρήσεις της Κύπρου. Ανάμεσα σε αυτά είναι η δικτύωση 
των επιχειρήσεων στο εξωτερικό, η δωρεάν ενημέρωση και 

η εκπαίδευσή τους σε θέματα που τους αφορούν, πιλοτικές 
εφαρμογές στις επιχειρήσεις, συμβολή στη διαμόρφωση 
πολιτικής από το Κράτος μέσω διαφόρων μελετών που 
διεξάγονται, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται προοπτικές για τη 
δημιουργία νέων υπηρεσιών στο ΚΕΒΕ. 

Πιο κάτω γίνεται αναφορά στα συγχρηματοδοτούμενα έργα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία συμμετείχε το ΚΕΒΕ κατά 
την υπό επισκόπηση περίοδο:

Upgrading the EU Data Protection Sector with new Skills - 
DataPRO

Οι εργασίες του έργου DataPRO αποσκοπούν στην αναβάθμιση 
του κλάδου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αφού θα 
συμβάλει στην εναρμόνιση των δεξιοτήτων και προσόντων των 
σχετικών υπεύθυνων του συγκεκριμένου κλάδου. Πρόκειται για 
ένα Έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στα πλαίσια του προγράμματος “Erasmus+”, και του οποίου η 
υλοποίηση ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 2018. 

Κατά την τρέχουσα περίοδο επισκόπησης διοργανώθηκαν 
στην Κύπρο συναντήσεις εστίασης (focus groups), όπως επίσης 
και προσωπικές συνεντεύξεις με υπεύθυνους προστασίας 
δεδομένων από διάφορους κλάδους της οικονομίας όπου η 
προστασία προσωπικών δεδομένων είναι ύψιστης σημασίας 
(π.χ. τραπεζικό, ασφαλιστικό, λογιστικό και κλάδο υγείας), με 
σκοπό να εντοπιστούν οι ανάγκες που προκύπτουν στο δικό 
τους περιβάλλον εργασίας αναφορικά με τις απαιτούμενες 
δεξιότητες και προσόντα αυτών των υπεύθυνων. Τα πορίσματα 
αυτών των συναντήσεων έχουν συμπεριληφθεί σε εκθέσεις οι 
οποίες θα βοηθήσουν στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό 
ενός καινοτόμου προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης στον τομέα αυτό, μια δραστηριότητα που 
προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το 2020. 

Το ΚΕΒΕ συμμετέχει στο συγκεκριμένο έργο ως εταίρος μαζί 
με άλλους εννιά εταίρους από το Βέλγιο, Ελλάδα, Γερμανία και 
Κύπρο, ενώ συντονιστής είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
της Ελλάδας (ΚΕΕΕ). 

Innovative Vocational Social Entrepreneurial Training - 
INNOVENTER

Μετά από έγκριση για 
παράταση τεσσάρων μηνών 
(μέχρι και το Δεκέμβριο 
2019) συνεχίζονται οι 
δραστηριότητες του έργου 
Innoventer, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

Εθνικά Ταμεία των συμμετεχουσών χωρών στα πλαίσια του 
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διασυνοριακού προγράμματος Interreg BalkanMed 2014-
2020. Το ΚΕΒΕ επενεργεί ως ένας από τους εταίρους, ενώ οι 
υπόλοιποι εταίροι προέρχονται από επιμελητήρια και κέντρα 
επαγγελματικής κατάρτισης στην Αλβανία, Βουλγαρία, Ελλάδα 
και Βόρεια Μακεδονία.

Μετά την ολοκλήρωση δημιουργίας των 15 Ενοτήτων του 
εκπαιδευτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης In-
noventer, κατά την περίοδο υπό επισκόπηση υλοποιήθηκαν με 
μεγάλη επιτυχία δωρεάν σεμινάρια τόσο σε εκπαιδευτές όσο 
και σε μαθητευόμενους στις 15 αυτές ενότητες. Πέραν των 20 
εκπαιδευτών εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να ενσωματώσουν 
το υλικό του μαθήματος Innoventer στα δικά τους προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ ένας μεγάλος αριθμός 
μαθητευόμενων εξέφρασαν την επιθυμία να συνεχίσουν 
την κατάρτιση τους σε μελλοντικό στάδιο. Επιπρόσθετα, 
διοργανώθηκαν ημερίδες πληροφόρησης προς διάφορα 
ενδιαφερόμενα μέρη στο θέμα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Investing in sustainable blue growth and competitiveness 
through 3-Pillar Business Model (3-PBM) iBlue

Σκοπός του συγχρηματοδοτούμενου έργου “iBlue” είναι η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ναυτιλιακού κλάδου στη 
μεσογειακή περιοχή, με επίκεντρο τα σκάφη αναψυχής (yachts) 
και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, βασισμένη στους τρεις πυλώνες 

βιωσιμότητας «Περιβάλλον 
– Κοινωνία – Οικονομία». 

Κατά τις χρονιές 2018-
2019, οι μη-ακαδημαϊκοί 
εταίροι του έργου 
εκπαιδεύτηκαν στη σωστή 

εφαρμογή του επιχειρησιακού μοντέλου των τριών πυλώνων σε 
υφιστάμενες επιχειρήσεις που ασχολούνται με σκάφη αναψυχής 
ούτως ώστε να λαμβάνονται πάντα υπόψη οι περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις των σχετικών επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών και έτσι αυτός ο ελίτ τομέας να συνεχίσει να 
είναι  βιώσιμος και στις επόμενες δεκαετίες. Επιπρόσθετα, 
στην Κύπρο υλοποιήθηκαν δυο πιλοτικές εφαρμογές κατά τις 
οποίες δύο επιχειρήσεις από τον κλάδο σκαφών αναψυχής 
(κατασκευαστικό και υπηρεσιών) έλαβαν δωρεάν καθοδήγηση 
από επαγγελματίες συμβούλους επιχειρήσεων για τη σωστή 
ενσωμάτωση του επιχειρησιακού μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης 
στο δικό τους περιβάλλον εργασίας.

Το έργο “iBlue” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος “Interreg MED 2014-
2020”, Άξονας Προτεραιότητας “Promoting Mediterranean 
Innovation Capacities to develop smart and sustainable growth”, 
ενώ η διάρκεια υλοποίησης του είναι Φεβρουάριος 2017 – 
Ιανουάριος 2020.

Κέντρο Γαλάζιας Σταδιοδρομίας Ανατολικής Μεσογείου & 
Μαύρης Θάλασσας – (MENTOR)

Το Φεβρουάριο του 2019 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 
ευρωπαϊκό έργο «Γαλάζιας Σταδιοδρομίας Ανατολικής 
Μεσογείου & Μαύρης Θάλασσας» με ακρώνυμο «ΜΕΝΤΩΡ». 
Από τις σημαντικότερες δράσεις του έργου καταγράφεται η 
δημιουργία του Κέντρου Γαλάζιας Σταδιοδρομίας στη Κύπρο, με 
υποκαταστήματα σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία. Στόχος 
είναι να καλύψει τις υφιστάμενες κενές δεξιότητες σε τέσσερις 
σημαντικούς τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας: 
θαλάσσιες μεταφορές (ναυτιλία, λιμάνια, ναυπηγοεπισκευή και 

Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Innoventer Πιλοτική Φάση INNOVENTER - Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
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ναυπηγική βιομηχανία), κρουαζιέρα και θαλάσσιος τουρισμός, 
υδατοκαλλιέργειες και υπεράκτια εξόρυξη πετρελαίου και 
φυσικού αερίου.

Παράλληλα, το Κέντρο Γαλάζιας Σταδιοδρομίας στοχεύει 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 καθώς και να διαφοροποιήσει και 
διευρύνει τις δεξιότητες ατόμων που ήδη απασχολούνται στη 
γαλάζια οικονομία έτσι ώστε να μπορούν να ανελιχθούν ή 
να έχουν περισσότερες επιλογές μετακίνησης προς γαλάζιες 
θέσεις εργασίας. Σημαντική αναφορά είναι η διοργάνωση της 
Ετήσιας  Ημερίδας της Γαλάζιας Σταδιοδρομίας, η οποία κατά 
το έτος 2018 είχε διεξαχθεί στις 11, 13 και 14 Δεκεμβρίου, 
στις αντίστοιχες πόλεις Λευκωσίας, Λάρνακας και Πάφου, 
με τους εταίρους στο έργο από την Κύπρο  και  το Υπουργείο 
Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Η τρίτη  διακρατική συνάντηση του έργου διοργανώθηκε τον 
Οκτώβριο 2018, στην Κωνστάντζα, της Ρουμανίας, ενώ την 
τελική συνάντηση διοργανώθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2019 
στην Λευκωσία από το συντονιστή εταίρο (Πανεπιστήμιο 
Κύπρου). Στις 18 Φεβρουαρίου 2019, διοργανώθηκε επίσης 
το  Πρώτο Περιφερειακό Συνέδριο Εκπαίδευσης σε Ναυτιλιακά 
Επαγγέλματα (1st Regional Conference of Maritime Education 
and Training Providers) καθώς εισέπραξε θετικά σχόλια. 

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 Bulgar-
ia (Βουλγαρία), και το Ναυτικό Πανεπιστήμιο της Κωνστάτζα 
(Ρουμανία). Περισσότερη ενημέρωση υπάρχει διαθέσιμη στην 
Ιστοσελίδα www.bluecareers.org 

Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη 
Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων 
Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας 
(ΝΑΥΣ)

Τον Ιανουάριο 2019 ξεκίνησε έργο με την ονομασία «Αξιοποίηση 
Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα 
Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης 
της Κρουαζιέρας» με ακρωνύμιο «ΝΑΥΣ» που  υποβάλλεται 
προς συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Συνεργασίας 
INTERREG VA Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020 και στοχεύει 
στην προώθηση των βιώσιμων μεταφορών αξιοποιώντας τις 
ναυτιλιακές πληροφορίες και ενισχύοντας τη συνεργασία των 
λιμένων και τη διαλειτουργικότητα στις θαλάσσιες μεταφορές 

με έμφαση στον τομέα της κρουαζιέρας.

Στόχος του «ΝΑΥΣ» είναι να αξιοποιήσει τις ναυτιλιακές 
πληροφορίες προσέγγισης κρουαζιεροπλοίων στους λιμένες 
υποδοχής Ελλάδας – Κύπρου (λιμάνια εφαρμογής: Ηράκλειο, 
Ρόδος, Λάρνακα, Λεμεσός) για την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση των εφοδιαστικών αλυσίδων για την τροφοδοσία 
και εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας. Το έργο θα αναλύσει τις 
προτιμήσεις των επιβατών και θα τις συνδέσει με τοπικές 
υπηρεσίες και αγορές προϊόντων, με στόχο την ενίσχυση 
της συνεργασίας με τοπικούς φορείς. Επιπρόσθετα, θα 
δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας και ανταλλαγής των 
ναυτιλιακών εταιρειών κρουαζιέρας και της τοπικής αγοράς με 
τους λιμένες εφαρμογής,  με το σχεδιασμό μιας ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών και παροχής υπηρεσιών 
για την υποστήριξη των στόχων του έργου. 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, καταγράφηκε η ανάλυση 
δικτύων κρουαζιέρας στη Μεσόγειο σε συνάρτηση με την 
Κύπρο. Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια τεχνική συνάντηση 
εταίρων και το πρώτο ενημερωτικό εργαστήρι στις 28 και 29 
Ιανουαρίου 2019 στο Ηράκλειο εκ μέρους του συντονιστή 
εταίρου, Περιφέρειας Κρήτης. Το ΚΕΒΕ είχε την ευθύνη της 
δεύτερης διοργάνωσης τεχνικής συνάντησης εταίρων και 
του 2ου Ενημερωτικού Εργαστηρίου στην Λευκωσία στις 20 
και 21 Ιουνίου 2019. Το ΚΕΒΕ παρουσίασε το έργο κατά τη 
διάρκεια του Πρώτου Περιφερειακού Συνεδρίου Εκπαίδευσης 
σε Ναυτιλιακά Επαγγέλματα.

Το έργο αυτό έχει διάρκεια 30 μηνών (1/01/2019 έως 
30/06/2021) με συντονιστή εταίρο στο έργο την Περιφέρεια 
Κρήτης ως επίσης εταίροι του η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 
Νοτίου Αιγαίου, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης, ΚΕΒΕ και το Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας.

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

Με πλήρη επιτυχία έκλεισαν οι εργασίες του έργου AC4SME 
το Δεκέμβριο 2018, αφού επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι 
του. Συγκεκριμένα, μέσα από τη σύσταση ομάδων εστίασης 
με μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Κύπρο αλλά 
και στις υπόλοιπες χώρες των επιμελητηριακών εταίρων 
επιτεύχθηκε η διάδοση και η συμμετοχή μεγαλύτερου 
αριθμού τέτοιων επιχειρήσεων στο Σύστημα Μαθητείας. Έχει 
επίσης δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή από πλευράς 
Επιμελητηρίων που  υποστηρίζει και ενθαρρύνει τη Μαθητεία 
στις ΜμΕ αναπτύσσοντας έτσι ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο 
συμβούλων μαθητείας στα Επιμελητήρια, ενώ παράλληλα 
έχει γίνει γενικότερα η προώθηση ενός ποιοτικού Συστήματος 
Μαθητείας με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων/αρχών 
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στην κάθε χώρα. 

Το έργο “Apprenticeship Coaches for SMEs - AC4SME”  
συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
“Erasmus+”. Το ΚΕΒΕ συμμετείχε ως εταίρος μαζί με άλλα 
Επιμελητήρια από 12 χώρες της Ευρώπης και με Eπικεφαλή 
εταίρο τα Ευρωεπιμελητήρια.

Strengthening competitiveness of agri-food SMEs through 
transnational Clusters (FOCUS)

Με εντονότερη παρουσία εξελίσσεται η υλοποίηση του έργου 
με τίτλο «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων αγρο-διατροφικής αλυσίδας προϊόντων 
διατροφής μέσω των διακρατικών συμπλεγμάτων (Clusters)» 
-με ακρωνύμιο FOCUS, το οποίο θα ολοκληρώσει τις εργασίες 
του τον Δεκέμβριο 2019. Στο έργο συμμετέχουν τέσσερεις 
βαλκανικές μεσογειακές χώρες, οι οποίες εκπροσωπούνται 
από επτά (7) εταίρους, η Ελλάδα (Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
επικεφαλής εταίρος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο), η Κύπρος (Κυπριακό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο), η Αλβανία (Local Economic Devel-
opment Agency of Vlora) και η Βουλγαρία (Business Support 
Centre for Small and Medium Enterprises of Ruse και Agricul-
ture University of Plovdiv). Το έργο συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΤΠΑ και IPA II - και Εθνικά κονδύλια 
των συμμετεχουσών χωρών στο πλαίσιο του προγράμματος 
συνεργασίας Interreg Βαλκανική Μεσόγειος 2014-2020.

Το εν λόγω έργο στοχεύει στη δημιουργία διασυνοριακών 
συστάδων και συνεργειών (Clusters) στον αγροδιατροφικό 
τομέα  μεταξύ των επιχειρήσεων αγροδιατροφής και των 
ερευνητικών ιδρυμάτων, προωθώντας ταυτόχρονα τη μεταφορά 
τεχνολογίας και την καινοτομία των τροφίμων, προκειμένου 

να διευκολυνθεί η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας 
και της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
αγροδιατροφής. Κύριος στόχος του είναι να προωθήσει την 
δυνατότητα και την ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), προκειμένου να παρέχουν καινοτόμα 
και βελτιωμένα προϊόντα αγροδιατροφής σε εθνικές, 
περιφερειακές και παγκόσμιες αγορές. Το έργο ακολουθεί 
μεθοδολογική προσέγγιση η οποία περιλαμβάνει τρεις κύριες 
φάσεις: (1) χαρτογράφηση του οικοσυστήματος γεωργικών 
ειδών διατροφής στις χώρες των εταίρων, (2) σχεδιασμό 
και λειτουργία καινοτόμων περιφερειακών συμπλεγμάτων 
γεωργικών τροφίμων, (3) δημιουργία πλατφόρμας ΤΠΕ 
(βασικής υποστηρικτικής εργαλειοθήκης) που θα σχεδιαστεί 
κατάλληλα από τα 4 περιφερειακά clusters αγροδιατροφικών 
προϊόντων για την παροχή καινοτόμου συνδυασμού υπηρεσιών 
προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Κατά την περίοδο αυτή δημιουργήθηκε η Συστάδα (Cluster) FO-
CUS Αγροδιατροφής της Κύπρου μέλη της οποίας συμμετέχουν 
από τοπικούς φορείς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις πανεπιστήμια 
και δημόσιο (4HELIX). Διοργανώθηκαν στην Κύπρο δυο 
εργαστήρια που αφορούσαν (1) Τα γενόμενα παρά του 
γάλακτος, Μέρος Β’ Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος στελεχών 
γαλακτοβιομηχανίας, 9 Φεβρουαρίου 2019 και (2) Έρευνα 
και Καινοτομία στον Αγροδιατροφικό Τομέα, Οικοδομώντας 
νέες συνέργιες, (15 Απριλίου 2019). Επιπρόσθετα, το 
ΚΕΒΕ διοργάνωσε και συντόνισε την 4η Τεχνική διακρατική 
συνάντηση εταίρων όπως και το 3ο Ομάδα Εστίασης με στόχο 
να διευκρινιστούν νέες προοπτικές και καινοτόμες υπηρεσίες 
που θα προσφέρονται στα μέλη της Συστάδας (Cluster) FO-
CUS Αγροδιατροφής της Κύπρου στις 15 Μαΐου 2019. Στις 
16 Μαΐου 2019 διοργανώθηκε με επιτυχία το “FOCUS Trans-
national Agri-Food Matcmaking Fair”, στο οποίο συμμετείχαν 
κυρίως επιχειρήσεις από τον αγροδιατροφικό τομέα.

«Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του 
brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή / και  υπηρεσιών 
της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή» 
Go_Brand 

Το έργο “Go_Brand” στα πλαίσια του Προγράμματος 
Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, το 
οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) 
και αφορά την προώθηση και ανάδειξη του “brand name” 

προϊόντων αγροδιατροφής 
που παράγονται στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο. Η διάρκεια 
του έργου είναι 30 μήνες 
(1/11/2017 -30/4/2020), 
προχώρησε ουσιαστικότερα 
τις εργασίες του.

Ημερίδα ΚΕΒΕ Έρευνα και Καινοτομία στον Αγροδιατροφικό Κλάδο FOCUS
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Οι δράσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν την παρούσα περίοδο 
αναφοράς στοχεύουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας 
και του εξαγωγικού χαρακτήρα των ΜΜΕ καθώς και στην 
προβολή και προώθηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων 
των συμμετεχουσών περιοχών της Ελλάδας και της Κύπρου 
στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, οι ενέργειες οι οποίες όπως 
κοινές δράσεις προβολής και προώθησης προϊόντων 
(κλαδικές μελέτες, δημιουργία μικρού μήκους κλαδικών 
ταινιών, συμμετοχή σε μια Ευρωπαϊκή έκθεση τροφίμων -ποτών 
και συγκεκριμένα στη “TUTTO FOOD” στο Μιλάνο στις 6-8 
Μαΐου 2019), κοινές δράσεις συμβουλευτικής και προώθησης 
(υλοποίηση εξειδικευμένου σεμιναρίου Επιχειρηματικότητας και 
Εξωστρέφειας και συμβουλευτικής ανά ΜμΕ).  

Η τρίτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του  2019 
στο Λασίθι, Κρήτη από τον εταίρο του έργου το Επιμελητήριο 
Λασιθίου. Κατά την περίοδο αυτή το ΚΕΒΕ προέβη σε 
ενημερωτικές δράσεις με απώτερο σκοπό την προώθηση και 
προβολή του έργου και των  δυο (2) Clusters τα οποία έχουν 
σχηματιστεί (1) Ομάδας παραγωγής Παραδοσιακών Γλυκών 
και (2) Ομάδας Παραγωγής Προϊόντων Χαρουπιού  με απώτερο  
σκοπό την προώθηση τους στο εξωτερικό. 

Στο έργο, στο οποίο το ΚΕΒΕ επενεργεί ως επικεφαλής εταίρος, 
συμμετέχουν επίσης άλλοι πέντε εταίροι από την Ελλάδα, τα 
Βιομηχανικά Επιμελητήρια Λασιθίου και Χίου, οι Αναπτυξιακές 
Εταιρείες των Επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και το 
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης.

To “WBL Guarantee” είναι ένα τριετές πρόγραμμα στο οποίο 
συμμετέχει και το ΚΕΒΕ, με στόχο την ανάπτυξη, το σχεδιασμό 
και την επικύρωση δύο προγραμμάτων σπουδών για την 
επαγγελματική ανάπτυξη των «ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών» 
στις ΜΜΕ και των «συμβούλων απασχόλησης» στον δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα που εφαρμόζουν προγράμματα εκμάθησης 
στην εργασία (work-based learning) στην Ευρώπη.

Το έργο θα εντοπίσει τα νέα πλαίσια που επηρεάζουν και 
μεταβάλλουν τους παραδοσιακούς ρόλους των εργοδοτών/ 
μεντόρων που εργάζονται στις ΜΜΕ και των συμβούλων 
απασχόλησης και επαγγελματιών στους τομείς της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα γίνει δε 
ιδιαίτερη προσπάθεια στην ενίσχυση και στην αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων των ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών  και των 
συμβούλων απασχόλησης.  Επιπρόσθετα το έργο θα επιδιώξει να 
προσδιορίσει ένα σύνολο βασικών ικανοτήτων που απαιτούνται  
σε σχέση με τα πρότυπα EQF και NQF και να προσδιοριστεί εάν 
υπάρχουν περιθώρια αναβάθμισης.

Το έργο υλοποιείται από 11 εταίρους που προέρχονται από 5 
ευρωπαϊκές χώρες και από διαφορετικούς τομείς: Δημόσιες 
Αρχές με ρυθμιστικές δυνατότητες, φορείς επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης,  φορείς παροχής υπηρεσιών 
απασχόλησης και κοινωνικούς  εταίρους.

Tο έργο αυτή την περίοδο βρίσκεται στο τελικό στάδιο 
σχεδιασμού του προγράμματος εκπαίδευσης των εκπαιδευτών, 
το οποίο θα γίνει στο πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ στη Γερμανία.

Support young innovative companies scaling-up their 
activities in the Single Market

Το ΚΕΒΕ μαζί με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) 
συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο “Scale-Up”, στόχος του 
οποίου είναι να αντιμετωπίσει τις βασικές προκλήσεις και 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέες καινοτόμες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Κύπρο με φιλοδοξίες και δυνατότητες 
διεθνοποίησης και να τις στηρίξει για να βελτιώσουν τα επίπεδα 
ικανότητας και ετοιμότητά τους για επέκταση (scaling-up) στην 
διεθνή αγορά

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Έργου “Scale-Up”, 
εντοπίστηκαν 12 νέες ΜμΕ, εγκατεστημένες στην Κύπρο, που 
έχουν δυνατότητες και είναι έτοιμες για διεθνοποίηση και έχουν 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• ένα λειτουργικό επιχειρησιακό σχέδιο, σταθερή κεντρική 
ομάδα, σταθερό εισόδημα και παρουσία στην κυπριακή 
αγορά

• υψηλές αλλά ρεαλιστικές φιλοδοξίες ανάπτυξης, βασισμένες 
στην καινοτομία

• επιθυμία να αξιοποιήσουν την Ενιαία και Διεθνή Αγορά για να 
εμπορευματοποιήσουν  ένα νέο καινοτόμο προϊόν / υπηρεσία 
τους και

Συμμετοχή στην έκθεση Tutto Food στο Μιλάνο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
έργου Go_Brand
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• ετοιμότητα και ικανότητα να λάβουν και να διαχειριστούν 
σωστά τη χρηματοδοτική υποστήριξη που απαιτείται για την 
επέκτασή τους (δάνεια, εγγυήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια ή 
οποιαδήποτε άλλη σχετική πηγή χρηματοδότησης)

Οι επιχειρήσεις αυτές αξιολογήθηκαν από το ΙδΕΚ και το ΚΕΒΕ 
με στόχο να παρακολουθήσουν ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό 
σεμινάριο από εμπειρογνώμονες προσαρμοσμένο στις ανάγκες 
που διαγνώστηκαν. Ακολούθως, 3 από τις 12 επιχειρήσεις θα 
λάβουν υπηρεσίες καθοδήγησης (coaching) από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες. Οι τρεις αυτές ΜμΕ θα επιλεγούν με τα 
ακόλουθα κριτήρια:

• την ιδιαίτερη φιλοδοξία, δυνατότητα και προθυμία της ΜμΕ 
για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η Ενιαία 
και η Διεθνής αγορά και

• την ύπαρξη λειτουργικού και αποτελεσματικού επιχειρηματικού 
σχεδίου και διαθεσιμότητας προϊόντων / υπηρεσιών της ΜμΕ 
στην τοπική αγορά.

Εκδόσεις Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC)

Το ΚΕΒΕ εκπροσωπώντας τον εκδοτικό οίκο του Διεθνούς 
Εμπορικού Επιμελητηρίου (International Chamber of Commerce) 
διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εκδόσεων που αποτελούν εχέγγυα για 
τη σωστή διεξαγωγή διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
και την κατάρτιση των στελεχών των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα 
οι εκδόσεις καλύπτουν θέματα διεθνούς εμπορίου, μεταφορών, 
εμπορικού δικαίου συμπεριλαμβανομένων θεμάτων διαιτησιών 
και εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, 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.

Οι εκδόσεις καλύπτουν τέσσερεις γενικές κατηγορίες: 
Κανονισμοί και Πρότυπα του ΔΕΕ, Πρακτικές Οδηγίες 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. 

Μοναδικές στο είδος τους, οι εκδόσεις αυτές αποτελούν 
πολύτιμο βοήθημα  για επιχειρηματίες, τραπεζικούς, δικηγόρους, 
νομικούς, ερευνητές, εκπαιδευτές, συμβούλους επιχειρήσεων 
κ.α.

Εκδόσεις Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO)

Το ΚΕΒΕ είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας 
των εκδόσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO). 
Οι εκδόσεις αυτές πραγματεύονται κυρίως οικονομικά θέματα 
και μεταξύ άλλων καλύπτουν ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, 
διεθνείς εμπορικές στατιστικές, έρευνες αγορών, νομικά 
κείμενα, συμφωνίες, κ.ά. Σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) έχει ορίσει το 
ΚΕΒΕ ως “θεματοφυλάκιο”, δηλαδή ως βάση δεδομένων και 
πληροφοριών του ΠΟΕ, που σκοπό έχει την καλύτερη δυνατή 
αξιοποίηση αυτού του εξαιρετικής σημασίας υλικού. 

Εκδόσεις Ηνωμένων Εθνών (UΝ)

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.



ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΉ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΒΕ
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΒΕ

Το ΚΕΒΕ, ως ο βασικότερος και ο μεγαλύτερος αναπτυξιακός 
βραχίονας του τόπου και με ιστορία 92 ετών δεν θα μπορούσε 
παρά να έχει τις ανάλογες εγκαταστάσεις για να εκπληρώνει τον 
ρόλο και την αποστολή του.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΒΕ, λήφθηκε η 
μεγάλη απόφαση όπως προχωρήσει σε ανακαίνιση του κτιρίου.

Η ανακαίνιση του κτιρίου δεν ήταν απλά διακοσμητική. Ήταν 
ανακαίνιση εκ βάθρων, ολοκληρωτική και περιλαμβάνει τα 
πάντα σε κάθε λεπτομέρεια: ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά, 
ενεργειακή απόδοση, λειτουργικότητα, δομημένη καλωδίωση, 
υλικοτεχνική υποδομή, εξοπλισμούς, επίπλωση, ασφάλεια και 
αισθητική.  Από το παλαιό κτίριο παρέμεινε μόνο ο σκελετός.

Η ανακαίνιση ήταν αρκετά δύσκολη και περίπλοκη, ιδιαίτερα 
αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στους έντεκα σχεδόν μήνες 
των εργασιών της ανακαίνισης, το ΚΕΒΕ λειτουργούσε κανονικά. 
Το προσωπικό παρέμεινε όλους τους μήνες στις θέσεις 
εργασίας του και εξυπηρετούσε τα μέλη, παρόλες τις αντίξοες 
συνθήκες. Εργαζόταν επιπλέον των καθημερινών καθηκόντων 
του, για να ολοκληρωθεί το όλο έργο και να επιτευχθεί εντός 
χρονοδιαγράμματος η ανακαίνιση.

Η μοντέρνα αρχιτεκτονική και η λειτουργική δομή αλλά και οι 
κορυφαίες τεχνολογικές υποδομές που έχουν εγκατασταθεί, 
έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας του 
προσωπικού το οποίο εργάζεται πλέον μέσα σε ένα ευχάριστο 
και φιλικό περιβάλλον προσφέροντας επιπλέον μια αξιοπρεπή 

φιλοξενία στον κάθε καλεσμένο και επισκέπτη.

Η διαρρύθμιση του κτιρίου έχει ως εξής:

Στο ισόγειο δηλαδή στον χώρο υποδοχής, συλλογή από τα 
τρόπαια και αναμνηστικά έπαθλα του ΚΕΒΕ που καταδεικνύουν 
την ιστορία του. Ο Ελεγκτικός Οίκος PwC χορηγεί σημαντικά 
και διαχρονικά το ΚΕΒΕ, όχι μόνο στην ανακαίνιση του κτιρίου 
αλλά και σε κάθε βήμα, σε κάθε επιχειρηματική αποστολή, σε 
κάθε σύνδεσμο και σε κάθε δράση του.

Στον 1ο όροφο υπάρχει η Αίθουσα Εκδηλώσεων, χωρητικότητας 
120 ατόμων, την οποία εδώ και 20 χρόνια χορηγεί η CYTA. 

Στο 2ο όροφο είναι η Αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου που 
φέρει την ονομασία «Αίθουσα Νίκος Σιακόλας» και η οποία εδώ 
και πολλά χρόνια χορηγείται από τoν Όμιλο Εταιρειών Cyprus 
Trading Corporation Plc.  

Στην ίδια Αίθουσα, ένα μοναδικό έκθεμα της τρέχουσας 
ιστορίας της κυπριακής οικονομίας. H κεφαλή του γεωτρύπανου 
της Exxon Mobil βάρους 150 κιλών, η οποία πραγματοποίησε τη 
γεώτρηση στο Οικόπεδο 10 (Γλαύκος) της κυπριακής ΑΟΖ τον 
Νοέμβριο του 2018 που ευγενώς η κοινοπραξία ExxonMobil 
και η Qatar Petroleum παραχώρησαν. 

Ο 3ος , 4ος  και 5ος όροφος είναι γραφεία του Προσωπικού 
του ΚΕΒΕ και οι μοντέρνες Αίθουσες Συνεδριάσεων των 
150 Συνδέσμων του ΚΕΒΕ. Έχουν χορηγηθεί από τη 
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΒΕ

φαρμακοβιομηχανία Remedica Ltd, την Τράπεζα Eurobank 
Cyprus Ltd και την εταιρεία TFI Markets αντίστοιχα.

H Eurobank Cyprus Ltd έχει ακόμα χορηγήσει και την ανακαίνιση 
του Λογιστηρίου καθώς και τη ψηφιοποίηση του Συστήματος 
Έκδοσης Πιστοποιητικών Προέλευσης. 

Ο 6ος όροφος έχει χορηγηθεί από την Τράπεζα Κύπρου, ίσως 
τον παλαιότερο οργανισμό εν Κύπρω αλλά και τον παλαιότερο 
Οργανισμό- - Συνεργάτη του ΚΕΒΕ. Σημαντικό είναι δε να 
αναφερθεί ότι οι πρώτες Συνεδριάσεις του ΚΕΒΕ εγίνοντο σε 
κτιριακούς χώρους της Τράπεζας Κύπρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον όροφο της Διοίκησης εκτίθενται και 
οι πίνακες του παγκοσμίως γνωστού Κύπριου καλλιτέχνη Vartan 
Tashdjian, ο οποίος παραχώρησε τα έργα του στο ΚΕΒΕ.

Στον 7ο όροφο στεγάζεται το ΕΒΕ Λευκωσίας αλλά και η 
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της Λευκωσίας. 
Χορηγός του ορόφου είναι το Συγκρότημα «ΖΟΡΠΑΣ».

Σημαντική ήταν επίσης και η συνεισφορά του Ομίλου Εταιρειών 
Φάνος Ν. Επιφανίου, ο οποίος είχε τη δική του ιδιαίτερη 
συνεισφορά, αφού σε κάθε όροφο παραχώρησε δωρεάν για 
όλο το κτίριο τα ελβετικά είδη υγιεινής και κεραμικά που εισάγει. 
Τέλος, οι εταιρείες iPH - Iakovos Photiades Foodstuff Suppliers  και 
η εταιρεία iDS αποτέλεσαν ακόμα δυο σημαντικούς συνεργάτες 
που συνείσφεραν στην ανακαίνιση του κτιρίου του ΚΕΒΕ. 
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ΔΉΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τ ο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΚΕΒΕ 
είναι αρμόδιο για την επικοινωνία του Επιμελητηρίου 
με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Απώτερος 

σκοπός του είναι η άμεση και έγκαιρη προβολή των θέσεων και 
δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου καθώς και η διασφάλιση 
της εικόνας του.

Μεταξύ άλλων, το Γραφείο είναι υπεύθυνο για τη συγγραφή 
δελτίων τύπου και ανακοινώσεων για τις θέσεις και άλλες 
ανακοινώσεις του ΚΕΒΕ σε θέματα επικαιρότητας, τις 
οποίες αποστέλλει στα ΜΜΕ για ενημέρωση. Παράλληλα, 
συμβάλει στη διοργάνωση και το συντονισμό συνεδρίων, 
δημοσιογραφικών διασκέψεων και άλλων εκδηλώσεων που 
πραγματοποιεί το ΚΕΒΕ. Σημαντική είναι επίσης και η συμβολή 
του στη διοργάνωση και στο συντονισμό της Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης που πραγματοποιεί κάθε χρόνο. 

Το Γραφείο διαχειρίζεται τις σελίδες των Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης του ΚΕΒΕ (Facebook, Twitter, Youtube) και 
διασφαλίζει έτσι ώστε να υπάρχει πλούσια ενημέρωση 
πληροφοριών καθώς και σημαντική προβολή των θέσεων 
του. Ένα σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης για ενημέρωση 
των δράσεων του ΚΕΒΕ που συντονίζει το Γραφείο Δημοσίων 
Σχέσεων και Επικοινωνίας είναι και το ΚΕΒΕ Newsletter, το 
οποίο ενημερώνει τα Μέλη και τους άλλους ενδιαφερόμενους 
για τις δράσεις του ΚΕΒΕ. 

Επιπλέον ρόλος του Γραφείο είναι και η διαχείριση 
πληροφοριών καθώς και ο συντονισμός του με όλα τα τμήματα 
του ΚΕΒΕ και των Επιχειρηματικών Συνδέσμων του, έτσι ώστε 
να προωθούνται οι ανακοινώσεις και οι δραστηριότητες τους 
σε όλα τα ΜΜΕ. Αναλαμβάνει ακόμα, τις δημόσιες σχέσεις 
του Επιμελητηρίου με τις ξένες αντιπροσωπείες και επίσημους 
επισκέπτες άλλων χωρών, στα πλαίσια των επιχειρηματικών 
αποστολών και φόρουμ που διοργανώνονται τόσο στην Κύπρο 
όσο και στο εξωτερικό. Τέλος, αναλαμβάνει το συντονισμό των 
συνεντεύξεων με τοπικά και ξένα ΜΜΕ.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Ιστοσελίδα, “KEBE news” 
Hλεκτρονικό Newsletter

Το ΚΕΒΕ συνεχίζει να ενημερώνει 
τακτικά με δυναμικό τρόπο τα 
μέλη του από τα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα, το 
ΚΕΒΕ αναβάθμισε περαιτέρω τις 
σελίδες Facebook, Twitter και 
Youtube, όπου ο επιχειρηματικός 
κόσμος μπορεί να ενημερώνεται 
συνεχώς για τις ανακοινώσεις, 
τις εγκυκλίους, τις αποστολές, 
τα σεμινάρια και τις δράσεις του 
Επιμελητηρίου. Η ενημέρωση του 
επιχειρηματικού κοινού έγινε 
ακόμα  πιο άμεση, έγκυρη και 
αποδοτική και σε καθημερινή βάση.

Παράλληλα, το ΚΕΒΕ λειτουργεί μια σύγχρονη και τεχνολογικά 
αναβαθμισμένη ιστοσελίδα με το όνομα “KEBEnews” 
(http://news.ccci.org.cy), η οποία προβάλλει τις τρέχουσες 
οικονομικές εξελίξεις, τα δελτία τύπου και τις εγκυκλίους του 
ΚΕΒΕ, τις επιχειρηματικές αποστολές, τα σεμινάρια και όλες τις 
άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει καθώς και πολλές άλλες 
χρήσιμες πληροφορίες που ενδιαφέρουν τα μέλη του.

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



ΤΟΠΙΚΑ ΕΒΕ
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ΤΟΠΙΚΑ

Τ ο 2018 ήταν άλλη μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε 

από έντονη δραστηριότητα, και ποικίλες δράσεις, 

από πλευράς των πέντε τοπικών ΕΒΕ (Λευκωσίας, 

Λεμεσού, Αμμοχώστου, Λάρνακας, Πάφου) προς την 

κατεύθυνση της καλύτερης δυνατής υποστήριξης των μελών 

τους και της προώθησης των αναπτυξιακών αναγκών και των 

καλώς νοουμένων συμφερόντων των επαρχιών τους.

Υπό την ιδιότητα τους ως οργανισμοί μελών, τα πέντε 

Επιμελητήρια, προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες προς τα μέλη 

τους μέσα από ένα μεγάλο φάσμα δράσεων και πρωτοβουλιών, 

οι οποίες διεκπεραιώθηκαν όχι μόνο συλλογικά (με θέματα 

γενικού ενδιαφέροντος για όλα τα μέλη) αλλά και κλαδικά, 

ακόμη και σε ατομικό/εταιρικό επίπεδο. Στόχος σε όλες τις 

περιπτώσεις ήταν η επίλυση προβλημάτων και η μεγαλύτερη 

δυνατή διευκόλυνση του επιχειρείν. Σε αυτό ακριβώς το 

πλαίσιο, εντάσσεται και η αυξανόμενη συμμετοχή των τοπικών 

ΕΒΕ σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσω των οποίων παρέχεται 

η δυνατότητα χρήσης χρηματοδοτικών και άλλων εργαλείων 

της ΕΕ, για στήριξη των επιχειρήσεων και τη δημιουργία 

διαύλων συνεργασιών με εταιρείες και οργανισμούς του 

εξωτερικού. 

Τα Τοπικά Επιμελητήρια διαδραμάτισαν επίσης σημαντικό 

ρόλο στα ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματα των επαρχιών 

τους,  μεταξύ άλλων μέσα από τη συμμετοχή τους σε τοπικές 

και επαρχιακές επιτροπές, που πραγματεύονται ζητήματα 

πολεοδομικού, εργασιακού, περιβαλλοντικού και άλλου 

χαρακτήρα. 

Το μέγεθος της συμμετοχής των τοπικών ΕΒΕ υπογραμμίζεται 

και από την ενεργό, και σε ανώτατο επίπεδο, συμμετοχή 

τους στις κατά τόπους Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης και 

Προβολής Περιφέρειας (ΕΤΑΠ), οι οποίες σε όλες σχεδόν 

τις περιπτώσεις, προεδρεύονται από Επιμελητηριακούς. 

Εξίσου σημαντική είναι η παρουσία των Επιμελητηρίων, και 

πάλι από θέσεις – κλειδιά, στις Αναπτυξιακές Εταιρείες των 

Επαρχιών τους, οι  οποίες μέσα από το πρόγραμμα Leader 

και άλλως πως, επιλαμβάνονται των αναπτυξιακών αναγκών 

της Κυπριακής υπαίθρου, όπου τα αποτελέσματα από πλευράς 

εξωραϊστικών και άλλων αναπτυξιακών έργων είναι ιδιαιτέρως 

εμφανή.

Σημειώνεται επίσης η ουσιαστικής σημασίας συνεισφορά των 

τοπικών ΕΒΕ στη διαμόρφωση της πολιτικής του ΚΕΒΕ, στο 

όλο φάσμα θεμάτων που άπτονται της επιχειρηματικότητας σε 

παγκύπριο επίπεδο.

To ΕΒΕ Λευκωσίας με την ΕΤΕπ. διοργάνωσαν το συνέδριο με θέμα: 
“Investment and Investment Finance: The Cypriot Case”

Ο Ισραηλινός Πρέσβης στο ΕΒΕ Λεμεσού – Συνεχείς οι προοπτικές 
οικονομικών συνεργασιών



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Σ τη δύναμη του ΚΕΒΕ λειτουργούν σήμερα 144 

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 

καθοριστικός.

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 δραστηριοτήτας, δημοσιεύεται στο τέλος της 

Ετήσιας Έκθεσης.

Στιγμιότυπο από την Ιδρυτική Συνέλευση του Παγκύπριου Σύνδεσμου Διατροφολόγων

Στιγμιότυπο από την Ιδρυτική Συνέλευση του “Cyprus Cannabis Association”



ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ευρωεπιμελητήρια (EUROCHAMBERS)

Το ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος των Ευρωεπιμελητηρίων (Eurocham-
bers) που αποτελούν την κατ’ εξοχήν Ευρωπαϊκή Επιμελητηριακή 
Οργάνωση. 

Συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η ενεργός 
συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις δραστηριότητες και τα διοικητικά 
σώματα των Ευρωεπιμελητηρίων. Παράλληλα, 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 για παράδειγμα την Επιτροπή για την Ενιαία Αγορά, την 
Επιτροπή για τις ΜΜΕ και την επιχειρηματικότητα, την Επιτροπή 
για τα χρηματοοικονομικά θέματα και την οικονομία, την Επιτροπή 
για την ενέργεια και το περιβάλλον, την Επιτροπή για  την έξυπνη 
ρύθμιση, την Επιτροπή για τη διεύρυνση και τις γειτονικές χώρες 
την Επιτροπή για τους ανθρώπινους πόρους, την Επιτροπή για το 
εμπόριο και τις επενδύσεις, την Επιτροπή για το δίκτυο Enterprise 
Europe, κ.α. Η συμμετοχή του ΚΕΒΕ είναι πολύ σημαντική αφού με 
την παρουσία εκπροσώπων του εκφράζονται οι θέσεις και απόψεις 
της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου. Κατά την περίοδο που 
πέρασε, το ΚΕΒΕ συμμετείχε με εκπρόσωπο του σε δύο Ομάδες 
Εργασίας, που αφορούν την άσκηση πίεσης για υιοθέτηση των 
απόψεων των Ευρωεπιμελητηρίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και την δραστηριοποίηση των Ευρωεπιμελητηρίων στα Ευρωπαϊκά 
Εργα.

Επίσης, αντιπροσωπεία του ΚΕΒΕ αποτελούμενη από τον Επίτιμο 
Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, συμμετείχε στην 
Ευρωβουλή των Επιχειρηματιών, που διοργανώνεται κάθε δύο 
χρόνια από τα Ευρωεπιμελητήρια στις Βρυξέλες.

Το κύριο μήνυμα που στέλνει η Ευρωβουλή των Επιχειρηματιών 
σε σχέση με τον εν εξελίξει διάλογο για το Μέλλον της 
Ευρώπης, είναι πως η ΕΕ πρέπει να παραμείνει ελκυστική και 
ανοικτή για τις επιχειρήσεις. Στην Ευρωβουλή συμμετείχαν πέραν 
των 700 επιχειρηματιών από όλα τα Επιμελητήρια, μέλη των 
Ευρωεπιμελητηρίων. 

Το ΚΕΒΕ συνέχισε επίσης τη συστηματική συμμετοχή του σε μεγάλο 
αριθμό διαβουλεύσεων που διεξήγαγαν τα Ευρωεπιμελητήρια 
ανάμεσα στα μέλη τους συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 
στη διαμόρφωση των σχετικών θέσεων και απόψεων των 
Ευρωεπιμελητηρίων επί σωρείας θεμάτων που κυρίως εκπηγάζουν 
από το Κοινοτικό κεκτημένο. Οι θέσεις αυτές υποβάλλονται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση 
των Ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετημάτων. Τέτοια θέματα 

ήταν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, οι δημόσιες συμβάσεις, 
το χρηματοδοτικό εργαλείο για τις ΜμΕ του Προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», η συλλογική αποκατάσταση των καταναλωτών, 
το Πρόγραμμα “Erasmus 2021-27”, η βελτίωση του ρυθμιστικού 
περιβάλλοντος, το μέλλον της Ευρώπης και το Πρόγραμμα της 
νέας προγραμματικής περιόδου για την Ενιαία Αγορά. Άλλα 
θέματα αφορούσαν τη νομοθεσία για τους καταναλωτές, το  
Πρόγραμμα “COSME plus”, το δίκαιο χειρισμό των χρηστών και 
τη διαφάνεια σε σχέση με τη χρήση διαδικτυακών μεσολαβητικών 
υπηρεσιών. Μεγάλης σημασίας θέματα ήταν, επίσης, και το θέμα 
του “Brexit”, το μέλλον της επαγγελματικής κατάρτισης, η εμπορική 
πολιτική, η απλοποίηση του ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις, η 
ελεύθερη διακίνηση των υπηρεσιών, οι δεξιότητες, το μέλλον της 
πολιτικής για τις ΜμΕ, οι συστάσεις των Ευρωεπιμελητηρίων για την 
περίοδο 2019-24, το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕ, καθώς και οι 
προτεραιότητες και τα μηνύματα προς τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα άλλα θεσμικά όργανα σε διεθνή θέματα.

Σημαντική επιτυχία του ΚΕΒΕ ήταν η μη συμπερίληψη των 
οποιωνδήποτε αναφορών για τη διεύρυνση και εκσυγχρονισμό της 
τελωνειακής ένωσης της Τουρκίας με την ΕΕ στο έγγραφο με τις 
θέσεις των Ευρωεπιμελητηρίων, παρά τις σχετικές προσπάθειες και 
πιέσεις από την πλευρά των Τουρκικών Επιμελητηρίων.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα, η συμβολή του ΚΕΒΕ στη διαμόρφωση 
των θέσεων των Ευρωεπιμελητηρίων για το “Brexit” αλλά και η 
διοχέτευση των σχετικών θέσεων και πληροφόρηση που λάμβανε 
το ΚΕΒΕ από τα Ευρωεπιμελητήρια στα μέλη του και την κυβέρνηση. 
Αναφέρεται επίσης, η έκδοση κοινών ανακοινώσεων ανάλογα με 
τις εξελίξεις σε σχέση με το “Brexit”.

Παράλληλα, το ΚΕΒΕ συμμετείχε σε αριθμό ερευνών που 
διεξήγαγαν τα Ευρωεπιμελητήρια ανάμεσα στα μέλη τους. 
Οι έρευνες αφορούσαν υπηρεσίες που προσφέρονται για τη 
γυναικεία επιχειρηματικότητα, τις χρηματοοικονομικές γνώσεις των 
επιχειρήσεων, τα εμπόδια στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, τις 
πρωτοβουλίες στα θέματα των δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και της επιχειρηματικότητας,την παγκόσμια οικονομία,  
το Επιμελητηριακό σύστημα κ.α.  

Το ΚΕΒΕ, με συχνή ενημέρωση προωθούσε ανά περίπτωση, τις 
απόψεις και τις θέσεις των Ευρωεπιμελητηρίων, τόσο στα μέλη 
του όσο και την εκτελεστική εξουσία στην Κύπρο. Πολλές φορές, 
το ΚΕΒΕ τους προέτρεπε όπως οι θέσεις αυτές ληφθούν σοβαρά 
υπόψη, στα διάφορα όργανα και συνεδρίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και τοποθετηθούν επίσημα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται 
για την αποστολή των θέσεων αυτών, στον Κύπριο εκπρόσωπο που 
συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Εκπροσώπων για τις ΜμΕ.

Επίσης, το ΚΕΒΕ συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση του 
μανιφέστου των Ευρωεπιμελητηρίων για τις Ευρωεκλογές και τη νέα 
προγραμματική περίοδο της ΕΕ, στο οποίο συνοψίζονται οι θέσεις 
των Ευρωεπιμελητηρίων επί όλων των σημαντικών θεμάτων που 
αφορούν τις επιχειρήσεις και την οικονομία.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ και ο Πρόεδρος των 
Ευρωεπιμελητηρίων απέστειλαν κοινή επιστολή στον Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για το Στρατηγικό Θεματολόγιο της ΕΕ για 
την περίοδο 2019-24. Σε απαντητική του επιστολή ο Πρόεδρος 
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της Δημοκρατίας τοποθετήθηκε θετικά επί των θέσεων που 
εκφράστηκαν στην επιστολή του ΚΕΒΕ και των Ευρωεπιμελητηρίων. 
Κοινή επιστολή απεστάλη επίσης στον Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας για το μέλλον της Ενιαίας Αγοράς.

Επιπλέον, μια ακόμα φορά το ΚΕΒΕ συμμετείχε στη μεγάλη 
Πανευρωπαϊκή Οικονομική Έρευνα των Ευρωεπιμελητηρίων με θέμα 
το Επιχειρηματικό Κλίμα στην Ευρώπη. Στην Έρευνα, που διεξάγεται 
κάθε χρόνο, συμμετέχουν όλα τα Ευρωπαϊκά Επιμελητήρια. Την 
Έρευνα στην Κύπρο διεξήγαγε το ΚΕΒΕ και σημαντικό είναι να 
αναφερθεί ότι τα ευρήματα για την Κύπρο κατέδειξαν αυξημένη 
αλλά συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2019, επιβεβαιώνοντας 
τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Σε γενικές 
γραμμές, τα ευρήματα συνάδουν με τα ευρήματα που αφορούν το 
σύνολο των Ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. 
Οι κυριότερες προκλήσεις που αναμένουν να αντιμετωπίσουν 
οι Κυπριακές επιχειρήσεις κατά το 2019 είναι η εσωτερική αλλά 
και η εξωτερική ζήτηση, ενώ άλλες προκλήσεις που αναφέρθηκαν 
στα ευρήματα της Έρευνας αφορούσαν τις τιμές της ενέργειας 
και των πρώτων υλών, το εργατικό κόστος, την πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, την έλλειψη εργατικού δυναμικού που να διαθέτει 
τις κατάλληλες δεξιότητες, το “Brexit” και τις συναλλαγματικές 
ισοτιμίες. 

Παράλληλα, συνεχίστηκε η εκπροσώπηση του ΚΕΒΕ στο 
επανασυσταθέν Δίκτυο Γυναικών των Ευρωεπιμελητηρίων από την 
Πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών 
Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ) καθώς και η συμμετοχή του σε αριθμό 
ερευνών του Δικτύου για θέματα γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Αναφέρεται τέλος, η συμμετοχή του ΚΕΒΕ στην εκστρατεία των 
Ευρωεπιμελητηρίων για τις Ευρωεκλογές και την 15η επέτειο της 
ένταξης των 10 κρατών στην ΕΕ. Επιπλέον, το ΚΕΒΕ απέστειλε 
συγχαρητήριες επιστολές  στους πρόσφατα εκλεγέντες Κύπριους 
Ευρωβουλευτές, προσκαλώντας τους όπως επισκεφθούν με 
την πρώτη ευκαιρία το Επιμελητήριο για αλληλοενημέρωση και 
ανταλλαγή απόψεων επί σημαντικών θεμάτων που απασχολούν τις 
Κυπριακές επιχειρήσεις και άπτονται του Ευρωπαϊκού κεκτημένου. 
Η επιστολή καταλήγει ότι τα Ευρωεπιμελητήρια αλλά και το ΚΕΒΕ, 
θα είναι σε επαφή με τους Ευρωβουλευτές για να μοιραστούν 
τις συστάσεις τους σε ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής που 
απασχολούν τις επιχειρήσεις. Για την ενίσχυση της πιο πάνω 
ενέργειας, το ΚΕΒΕ προσκάλεσε τους Κύπριους Ευρωβουλευτές, 
όπως προβούν σε μαγνητοσκοπημένες δηλώσεις στα 
Ευρωεπιμελητήρια για τις θέσεις τους επί των θεμάτων που αφορούν 
τον επιχειρηματικό κόσμο στην Ευρώπη, όπως και έπραξαν.

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». Τέλος, το ΚΕΒΕ εκδήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
σε αριθμό Προγραμμάτων για τη συμμετοχή του σε προτάσεις που 
προκήρυξαν τα Ευρωεπιμελητήρια.

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο 

(International Chamber of Commerce – ICC)

Το ΚΕΒΕ εδώ και  35 χρόνια μέσω Εθνικής Επιτροπής εκπροσωπεί 
τη Κυπριακή επιχειρηματική κοινότητα στη διεθνή σκηνή μέσω 
του Διεθνές Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ). Το ΔΕΕ, με ιστορία 
που ξεπερνά τα 100 χρόνια, είναι η φωνή της παγκόσμιας 
επιχειρηματικής κοινότητας με πρόσταγμα να προωθεί τις θέσεις 
και απόψεις του οργανισμού προς όλες τις κατευθύνσεις (όπως τον 
ΟΗΕ, την ΕΕ, την Διεθνή Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
και άλλους).  

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από επιχειρηματίες 
και φορείς, παρακολουθεί στενά τις εργασίες του ΔΕΕ και προωθεί 
τις θέσεις και τα συμφέρονται του επιχειρηματικού κόσμου της 
Κύπρου. 

Στο ΔΕΕ συμμετέχουν Επιμελητήρια από 100 χώρες. Για την 
υλοποίηση των στόχων του βασίζεται κυρίως στη γνώση και 
εμπειρία των 12 Επιτροπών του, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
της οικονομίας όπως τη διαιτησία, τα τραπεζικά, το περιβάλλον, 
τα φορολογικά κα. 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 εκπροσωπείται στις Επιτροπές 
Διαιτησίας, Τραπεζικών Θεμάτων, Τηλεπικοινωνιών, Ασφαλειών, 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Πνευματικής Ιδιοκτησίας και 
Φορολογικών Θεμάτων. Παρακολουθεί δε στενά τις εργασίες 
των επιτροπών αυτών και ενημερώνει τον επιχειρηματικό κόσμο της 
Κύπρου ανάλογα.

Η ενεργός συμμετοχή της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής στα 
διοικητικά όργανα και τις δραστηριότητες του Διεθνούς Εμπορικού 
Επιμελητηρίου συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο. 
Αξιοσημείωτη δράση της Εθνικής Επιτροπής ήταν η επιτυχημένη 
υποβολή πρότασης για διοργάνωση του Ετήσιου Συνεδρίου της 
«Τεχνικής Επιτροπής Τραπεζικών Θεμάτων» όπου το 2020 θα 
φιλοξενηθεί στην Κύπρο με τη συμμετοχή πέραν των 200 σύνεδρων 
παγκοσμίως.   

Η Επιτροπή των Τραπεζικών θεμάτων του ΔΕΕ είναι, ίσως η πιο 
σημαντική και δραστήρια επιτροπή, αφού μεταξύ άλλων καταρτίζει 
παγκοσμίως αποδεκτούς κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές 
που διέπουν τη διεθνή τραπεζική πρακτική για τη λειτουργία του 
εμπορίου, όπως τα INCOTERMS, UCPs, URDG κ.α. 

Μέσω της πραγματοποίησης αυτού του Συνεδρίου, η Εθνική 
Επιτροπή ενισχύει τις προσπάθειες της Κυβέρνησης μας για 
ανέλιξη του Κυπριακού τραπεζικού συστήματος και γενικότερα της 
Κυπριακής οικονομίας.
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Ένωση Επιμελητηρίων Μεσογείου (ASCAME)

Tο ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος της Ένωσης Επιμελητηρίων 
Μεσογείου (ASCAME). Η Ένωση εκπροσωπεί  όλα τα Μεσογειακά 
Επιμελητήρια και κατ’ επέκταση τις Μεσογειακές επιχειρήσεις.

Το ΚΕΒΕ συνέχισε τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες της 
Ένωσης, ως επίσης και τις συνεδρίες των διοικητικών οργάνων 
της (Γενική Συνέλευση και Εκτελεστική Επιτροπή). 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. Με τη συμμετοχή του 
διαβιβάζει τις θέσεις και απόψεις του επιχειρηματικού κόσμου της 
Κύπρου στα διάφορα θέματα που συζητούνται.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η προώθηση συναφών δραστηριοτήτων 
του ΚΕΒΕ μέσω του ενημερωτικού δελτίου της Ένωσης. Το 
ενημερωτικό δελτίο φιλοξένησε άρθρο του Προέδρου του ΚΕΒΕ 
με θέμα: «Κύπρος: Ο συνδετικός κρίκος της Ευρώπης με τη Μέση 
Ανατολή».

Το ΚΕΒΕ απέστειλε ενημέρωση στα μέλη του για τα Μεσογειακά 
Βραβεία τα οποία είχαν ως θέμα την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή. Επιπλέον, το ΚΕΒΕ συμμετείχε στην ετοιμασία του Κώδικα 
Δεοντολογίας της Ένωσης για την επιχειρηματική ηθική και 
ακεραιότητα καθώς και στην Έρευνα για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
των Επιμελητηρίων.

Ανάμεσα στις κυριότερες δράσεις της Ένωσης ήταν τέλος η 
διοργάνωση Μεσογειακής Εβδομάδας για Οικονομικούς Ηγέτες, 
Μεσογειακού Φόρουμ για Επενδύσεις, Μεσογειακού Φόρουμ για 
Χρηματοδοτήσεις, Μεσογειακού Φόρουμ για την Εφοδιαστική, 
Μεσογειακού Φόρουμ για τον Τουρισμό και Μεσογειακού 
Επιχειρηματικού Φόρουμ.

Ένωση Βαλκανικών Επιμελητηρίων (ABC)

Το ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος της Ένωσης εκπροσωπώντας τα 
Κυπριακά Επιμελητήρια. Βασικός στόχος της Ένωσης είναι 
η προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των 
Βαλκανικών χωρών αλλά και με τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο.

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης αλλά 
και γενικότερα στις δραστηριότητες της Ένωσης. Ιδιαίτερη 
αναφορά γίνεται για τη Γενική Συνέλευση στην Κωσταντινούπολη, 

όπου συζητήθηκαν τα θέματα των οικονομικών εξελίξεων στις 
Βαλκανικές χώρες που εκπροσωπούνται στην Ένωση, τα συστήματα 
των Επιμελητηρίων – μελών της Ένωσης, στην επαγγελματική 
κατάρτιση και στην γυναικεία επιχειρηματικότητα. 

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.  

Ένωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME United)

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ο εν λόγω Οργανισμός των 
ΜμΕ της Ευρώπης μετονομάσθηκε από Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) σε Ένωση Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (SME UNITED). Το ΚΕΒΕ είναι πλήρες μέλος της 
Ένωσης, η οποία συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κοινωνικούς 
εταίρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσωπώντας τις Κυπριακές 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι η Ένωση  συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
δίνει τη δυνατότητα στο ΚΕΒΕ να συμμετέχει στη διαμόρφωση των 
θέσεων και απόψεων των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Εταίρων, που 
τίθενται ενώπιον της Επιτροπής. 

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, 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. Το 
ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά τόσο στη διαμόρφωση του προγράμματος 
εργασίας των επιτροπών αυτών όσο και στη συζήτηση των διαφόρων 
θεμάτων.

Συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό διαβουλεύσεων, οι οποίες 
διαμόρφωσαν τις θέσεις της Ένωσης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων 
που εκπηγάζουν από το Κοινοτικό κεκτημένο. Οι σχετικές θέσεις της 
Ένωσης υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμβάλλοντας 
έτσι στη διαμόρφωση των συναφών πολιτικών και νομοθεσιών 
δεδομένου ότι η Ένωση είναι θεσμοθετημένος Κοινωνικός Εταίρος 
της Επιτροπής

Οι διαβουλεύσεις στις οποίες συμμετείχε το ΚΕΒΕ αφορούσαν 
θέματα όπως η επίσπευση της επίλυσης εμπορικών διαφορών, 
το μέλλον της επαγγελματικής εκπαίδευσης, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Εργασίας, η βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας Ευρώπη», το Πρόγραμμα «Erasmus», το Πρόγραμμα 
για την Ενιαία Αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
περιλαμβανομένων των ΜμΕ, την περιφερειακή πολιτική και την 
πολιτική συνοχής. 

Ιδιαίτερης προσοχής έτυχαν τα εξής θέματα: η ενεργειακή 
απόδοση, οι συνθήκες εργασίας, η εργοδότηση, το Ευρωπαϊκό 
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Κοινωνικό Ταμείο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, η προστασία 
των επενδύσεων, η ίση αμοιβή, η πρωτοβουλία για την εισαγωγή 
της ειδικής πλειοψηφίας στα θέματα της φορολογίας και της 
κοινωνικής πολιτικής, η ψηφιοποίηση, η βιώσιμη Ευρώπη και το 
μέλλον της πολιτικής για τις ΜμΕ.

Στις διάφορες διαβουλεύσεις συζητήθηκαν επίσης θέματα 
σχετικά με την καλύτερη παρουσίαση της πληροφόρησης για 
τους καταναλωτές, την Ενιαία Αγορά για τις υπηρεσίες, την 
έλλειψη δεξιοτήτων, την εποχιακή αλλαγή της ώρας, τη μαθητεία, 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση, τους κόμβους 
ψηφιακής καινοτομίας, την επίδραση των χρηματοδοτικών 
κανονισμών στη χρηματοδότηση των ΜμΕ, τον κανονισμό για 
τις δημόσιες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, τον απαλλακτικό 
κανονισμό για τις δημόσιες ενισχύσεις, την οδηγία για τις 
πωλήσεις αγαθών και τις εγγυήσεις, τη συλλογική αποκατάσταση 
των καταναλωτών και το μέλλον της πολιτικής της ΕΕ για τον 
ανταγωνισμό.

Σε μια σημαντική παρέμβαση του το ΚΕΒΕ αντιτάχθηκε από την 
πρώτη στιγμή στην πρωτοβουλία για αλλαγή της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων από την ΕΕ,  στα θέματα που αφορούν τη 
φορολογία και την κοινωνική πολιτική. Από ομοφωνία σε ειδική 
πλειοψηφία εξέφρασε την διαφωνία του για την πρωτοβουλία αυτή 
και ως αποτέλεσμα ήταν να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση 
του τελικού εγγράφου με τις σχετικές θέσεις της Ένωσης.

Παράλληλα συνέχισε να διαβιβάζει τις θέσεις και απόψεις της 
Ένωσης τόσο στα μέλη του όσο και την εκτελεστική εξουσία στην 
Κύπρο, αλλά και τους Κύπριους Ευρωβουλευτές, επιδιώκοντας οι 
θέσεις αυτές να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους εκπροσώπους 
μας στα διάφορα όργανα και συνεδρίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Ευρωβουλής.

Το ΚΕΒΕ συμμετείχε επίσης σε αριθμό Ερευνών που διεξήγαγε η 
Ένωση ανάμεσα στα μέλη της, όπως Έρευνα για τη διαδικασία 
του Ευρωπαϊκού εξαμήνου και την ανάμιξη των οργανώσεων που 
εκπροσωπούν τις ΜμΕ, την αξιολόγηση των κατά χώρα συστάσεων 
της ΕΕ, την ανατροφοδότηση που παρέχουν οι τράπεζες σε σχέση 
με την απόρριψη αίτησης δανείου από ΜμΕ, τον Γενικό Κανονισμό 
για την  Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και τις επιπτώσεις 
του στις ΜμΕ, το Brexit, την επίδραση του κανονισμού για τις 
διατραπεζικές προμήθειες σε σχέση με πληρωμές με κάρτες, τις 
δωροδοκίες και τη διαφθορά.

Η Ένωση ανάπτυξε σημαντική δραστηριότητα σε σχέση με τις 
Ευρωεκλογές και εγκαινίασε σχετική εκστρατεία υποβάλλοντας 
τις θέσεις και απόψεις της επί ενός ευρέως φάσματος θεμάτων, 
που επηρεάζουν τη δραστηριότητα των ΜμΕ. Το ΚΕΒΕ συμμετείχε 
τόσο στην εκστρατεία όσο και στη διαμόρφωση σχετικού εκτενούς 
υπομνήματος που ετοίμασε η Ένωση.

Το ΚΕΒΕ είχε ακόμα και συμμετοχή και στη διαμόρφωση του 
εγγράφου πολιτικής της Ένωσης σε σχέση με την πολιτική της ΕΕ 
για τις ΜμΕ μέχρι το 2025. Παράλληλα κοινοποίησε στα μέλη του 
αριθμό ανακοινώσεων της Ένωσης σε θέματα που αφορούσαν τη 
νέα βάση δεδομένων της ΕΕ για τις γεωγραφικές ενδείξεις που 
αφορούν τα αγροδιατροφικά προϊόντα και το διαγωνισμό των 
πράσινων βραβείων για νεοφυείς επιχειρήσεις που ασχολούνται με 
την κυκλική οικονομία.

Για όγδοη συνεχή φορά το ΚΕΒΕ συμμετείχε στο Ειδικό Βαρόμετρο 
του Συνδέσμου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, μέσω της 
διεξαγωγής έρευνας σε εθνικό επίπεδο. Το Βαρόμετρο αφορούσε 
την παροχή στοιχείων για το επιχειρηματικό κλίμα με βάση 
τις διαπιστώσεις των Κυπριακών ΜΜΕ. Τα αποτελέσματα της 
Έρευνας ήταν αρκετά θετικά, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη 
αλλά συγκρατημένη ανάκαμψη και βελτίωση της οικονομικής 
κατάστασης της Κύπρου.

Τέλος, το ΚΕΒΕ εξέφρασε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του σε 
προτάσεις της Ένωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε συνδυασμό 
με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Ευρωεμπόριο (EUROCOMMERCE)

Το Ευρωεμπόριο είναι ο Oργανισμός που εκπροσωπεί σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο τις εθνικές οργανώσεις εμπορίου των 
Ευρωπαϊκών χωρών. Το ΚΕΒΕ είναι μέλος του Ευρωεμπορίου 
εκπροσοπώντας τον εμπορικό κόσμο της Κύπρου, υπό την ιδιότητα 
του ως εκπροσώπου και του εμπορικού τομέα της χώρας μας. H 
συμμετοχή του ΚΕΒΕ στις δραστηριότητες του Ευρωεμπορίου 
συνεχίστηκε ενεργά. 

Συγκεκριμένα, το ΚΕΒΕ συμμετέχει στις εργασίες της Γενικής 
Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Oργανισμού 
καθώς και στις εργασίες εξειδικευμένων Eπιτροπών, 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.

Συνέχισε τη συμμετοχή του σε μεγάλο αριθμό διαβουλεύσεων 
του Ευρωεμπορίου,  υποβάλλοντας τις θέσεις και απόψεις του 
επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου για θέματα όπως το αντιτάμπιγκ, 
τις συνθήκες εργασίας, το “Brexit”, την πρωτοβουλία για την 
εισαγωγή της ειδικής πλειοψηφίας στα θέματα της φορολογίας 
και της κοινωνικής πολιτικής, την ανταγωνιστικότητα του λιανικού 
εμπορίου, το εργασιακό ωράριο κ.α. Με τον τρόπο αυτό το ΚΕΒΕ 
συμβάλλει στη διαμόρφωση των απόψεων του Ευρωεμπορίου που 
υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για το σημαντικό έγγραφο της πολιτικής 
που πρέπει να ακολουθηθεί από τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τους υπόλοιπους θεσμούς σε σχέση με το διεθνές εμπόριο. Το 
ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στην ετοιμασία του εγγράφου από το 
Ευρωεμπόριο και πέτυχε στο σημείο που γίνεται αναφορά στον 
εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης της Τουρκίας με την ΕΕ 
να προστεθεί η φράση: «η κατάργηση του Τουρκικού εμπάργκο 
εναντίον της Κυπριακής ναυτιλίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για περαιτέρω συνεργασία».

Το ΚΕΒΕ συνέχισε να διαβιβάζει κατά περίπτωση τις θέσεις 
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και απόψεις του Ευρωεμπορίου, τόσο στα μέλη του όσο και την 
εκτελεστική εξουσία στην Κύπρο. Παράλληλα συνέχισε να 
διαβιβάζει πληροφορίες και να ενημερώνει το Ευρωεμπόριο θέματα 
που αφορούν τον εμπορικό τομέα της Κύπρου, περιλαμβανομένου 
του εργασιακού πλαισίου και της εγκατάστασης εμπορικών 
επιχειρήσεων.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια (ECSO)

Η σύσταση του Κυπριακού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας 
(CyCSO), αποτελεί μια πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα υπό την 
καθοδήγηση και ενεργό συμμετοχή του ΚΕΒΕ και τη συμμετοχή και 
στήριξη του Ινστιτούτου Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου 
(CNTI). Στοχεύει στην ανάπτυξη μιας καινοτόμας και δυναμικής 
βιομηχανίας κυβερνοασφάλειας. Βασικοί στόχοι του είναι η 
δημιουργία ενός εθνικού οικοσυστήματος Κυβερνοασφάλειας και 
η σύνδεση του με το Ευρωπαϊκό οικοσύστημα, υπό το συντονισμό 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ECSO). 
Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνει την ορθολογιστική ενημέρωση 
των επιχειρήσεων, πρωτίστως των πολιτών, και όλων γενικά των 
οργανισμών που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία αναφορικά 
με τις ευαλωτότητες, τους κινδύνους και την ανάγκη λήψης μέτρων 
προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις.

Υπηρεσία Κωδικοποίησης Κύπρου (GS1 Κύπρου)

Η Υπηρεσία Κωδικοποίησης Κύπρου (GS1 Κύπρου) 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 χρησιμοποιούν το Σύστημα Προτύπων του GS1 
και διεξάγουν περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια συναλλαγές 
καθημερινά σε 150 χώρες. Ο GS1, μέσω των τοπικών οργανισμών-
μελών του, έχει παρουσία σε 112 χώρες. Η έδρα του είναι στις 
Βρυξέλλες. 

Η Υπηρεσία Κωδικοποίησης Κύπρου (GS1 Κύπρου) είναι 
μέλος του GS1 από το 1984, διαχειρίζεται το διεθνές σύστημα 
κωδικοποίησης και εκδίδει τους αντίστοιχούς κωδικούς αριθμούς 
(barcodes) με το πρόθεμα 529. Η Υπηρεσία στεγάζεται στο κτίριο 
του ΚΕΒΕ. Σκοπός της είναι να παρέχει στις επιχειρήσεις-μέλη τα 
μέσα που θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν την παραγωγικότητά 
και την αποτελεσματικότητα τους, μέσω της υιοθέτησης των 
διεθνών προτύπων GS1 και της αξιοποίησης των παρεχόμενων από 
τον GS1 υπηρεσιών. Τα διεθνή πρότυπα GS1, απευθύνονται σε όλη 
την εφοδιαστική αλυσίδα, σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, στο 
λιανεμπόριο, την υγεία, τις μεταφορές, την άμυνα, το ηλεκτρονικό 
εμπόριο και άλλους τομείς.

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 σειρά προϊόντων και υπηρεσιών του 
GS1 συνεχώς αναβαθμίζεται  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. 

Κατά τον προηγούμενο χρόνο, η Υπηρεσία ανταποκρινόμενη στις 
σημερινές προσδοκίες της ψηφιακής εποχής έδωσε τη δυνατότητα 
στα μέλη της να έχουν άμεση πρόσβαση στους ήδη καταχωρημένους 
κωδικούς αριθμούς τους, μέσω της διεθνούς πλατφόρμας GS1 
REGISTRY (cloud). Τα προϊόντα τους αναγνωρίζονται μοναδικά 
με έναν κωδικό GTIN και συνοδεύονται από 6 πρόσθετα βασικά 
χαρακτηριστικά προϊόντος. Τα πλεονεκτήματα για τις κυπριακές 
επιχειρήσεις είναι τεράστια. Αρχικά, με τη χρήση του GS1 Regis-
try, οι εταιρείες μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι τα προϊόντα στα 
συστήματά τους αναγνωρίζονται σωστά με έναν έγκυρο κωδικό 
GTIN, που αποτελεί το απαραίτητο βήμα για την αξιοπιστία των 
δεδομένων. Στη συνέχεια, οι εταιρείες μπορούν να αντλήσουν όλες 
τις πληροφορίες για τα προϊόντα, όπως αυτές παρέχονται από τον  
παραγωγό (Brand owner). Δεν χρειάζεται πλέον να ασχολούνται 
με τη συλλογή πληροφοριών από μη επαληθευμένες πηγές ή να 
ανησυχούν για την αξιοπιστία των πληροφοριών αυτών. 

Τέλος, η Υπηρεσία στην προσπάθειά της για την όσο το δυνατό 
καλύτερη εξυπηρέτηση των κυπριακών επιχειρήσεων βρίσκεται 
σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων με την αντίστοιχη Υπηρεσία 
Κωδικοποίησης Ελλάδος (GS1 Association Greece) για την 
υιοθέτηση και την εφαρμογή του GS1 Global Data Synchronisa-
tion Network (GDSN) μέσω της Ελληνικής πλατφόρμας (Data 
Pool).  Η συγκεκριμένη πλατφόρμα GDSN που δραστηριοποιείται 
στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο δίνει τη δυνατότητα σε όσες 
επιχειρήσεις συμμετέχουν σε αυτή να έχουν πάντα και σε 
πραγματικό χρόνο τις ίδιες πληροφορίες στα συστήματά τους. 
Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις 
που συμμετέχουν να αναζητήσουν εύκολα νέα προϊόντα για να τα 
διαθέσουν στα φυσικά ή ηλεκτρονικά τους καταστήματα.       

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. 
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ΚΕΒΕ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ....................... Μάριος Τσιακκής 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ....... 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

   ................................................................................. Λία Ριρή

   ................................................................. Πόλυς Περατικός

      

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI 

  ............................................................Ζαχαρίας Μανιταράς 

  ..................................................................Γιάννα Πελεκάνου

  ................................................................... Μόνικα Ανδρέου

  .........................................................Αλέξανδρος Ιωαννίδης

  .........................................................................Ζωή Πιερίδου

  ................................................... Μαριάννα Χατζηστεφάνου

  .......................................................... Μιχάλης Κούλλουρος

  ...............................................................Αθηνά Πασχαλίδου

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

  ............................................................ Πανίκος Παναγιώτου

ΔΙΑΡΘΡΩΣΉ 
ΚΕΒΕ 
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ΕΒΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  &

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  .............................................................Ανδρέας Αντωνιάδης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  .................................................... Αφρούλλα Χριστοδούλου

  ............................................................Χρύσω Χαραλάμπους

ΕΒΕ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  ........................................................Χρήστος Αναστασιάδης

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

  ............................................................ Άνθια Παπαγεωργίου

  ..............................................................Νικόλας Ιορδάνους

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  .....................................................................Σοφία Λεωνίδου

  ...................................................... Ελευθερία Κωνσταντίνου

  ...................................................................... Μαρία Σαμψών

ΕΒΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  ............................................................Σωτήρης Παναγιώτου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ .............................................Άντρη Ευαγγέλου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

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

  .....................................................................Μαρία Κουτσού 

ΕΒΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  ......................................................................Γιώργος Ψαράς

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

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

 

ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

  ...............................................................Μαρίνος Στυλιανού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

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

ΔΙΑΡΘΡΩΣΉ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΒΕ
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ: (Βιομηχανία - Γεωργία)     ..........................................................................................................Πρόεδρος
1. Ένωση Επιπλοποιών Ξυλουργών Κύπρου  ..............................................................................................................................Μ. Σωκράτους

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

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

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

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

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

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

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

9. Παγκύπριος Σύνδεσμος Θαλασσοκαλλιέργειας  .................................................................................................................................Α. Κιμωνίδης

10. Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ελαιοτριβείων  .................................................................................................................................... Γ. Γιάγκου

11. Παγκύπριος Σύνδεσμος Κατασκευαστών Πισίνων  ........................................................................................................................................Γ. Ττοφή

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

13. Παγκύπριος Σύνδεσμος Πτηνοτρόφων  ................................................................................................................................................. Π. Μιντίκκης

14. Παγκύπριος Σύνδεσμος Σκυροποιών  .................................................................................................................................................... Α. Λατούρος

15.  Παγκύπριος Σύνδεσμος Φαρμακοβιομηχανιών   .....................................................................................................................................Χ. Παττίχης

16.  Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου .................................................................................................................................................  Α. Έλληνας

17.  Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αεροζόλ, Απορρυπαντικών και Καλλυντικών Κύπρου   ....................................................................................................–  

18.  Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αλλαντοποιίας Κύπρου   ................................................................................................................................Κ. Γρηγορίου   

19. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Ανακύκλωσης Κύπρου   ...................................................................................................................................... Α. Καλλής

20. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Κατασκευαστών Χαρτικών Ειδών Υγιεινής Κύπρου  ..........................................................................................................–  

21. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Κονσερβοποιίας και Χυμοποιίας Κύπρου ....................................................................................................... Κ. Κότσαπα

22.  Σύνδεσμος Βιομηχάνων Μακαρονοποιίας 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  ...........................................................................................................– 

27.  Σύνδεσμος Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων Κύπρου  ...................................................................................................................................................– 

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

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ
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ΕΜΠΟΡΙΟ
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 Συνεταιριστικών Φαρμακαποθηκών  ..................................................................................................Ν. Αυξεντίου

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

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

8. Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ελαστικών Κύπρου ....................................................................................................................... Π. Κούλλουρος

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

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

11. Σύνδεσμος Εμπόρων Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων Κύπρου ...................................................................................................Δ. Θεοχάρους

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

13. Σύνδεσμος Εισαγωγέων Φρούτων & Λαχανικών  ........................................................................................................................................– 

14. Σύνδεσμος Εμπόρων Ειδών Υγιεινής  .................................................................................................................................Α. Αγαθοκλέους

15. Σύνδεσμος Παιδικών Τροφών  ....................................................................................................................................................... Γ. Παπάς

16. Σύνδεσμος Προμηθευτών Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης  ................................................................................................... Γ.Τσακιστός

17. Σύνδεσμος Ταμιακών & Εμπορικών Συστημάτων  ................................................................................................................... Αλ.  Λίλλητος

19. Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου ........................................................................................................................Α. Ποταμίτης  

20. Σύνδεσμος Χρυσοχόων-Αργυροχόων Κύπρου  ....................................................................................................................... Φ. Νεοφύτου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Επιμελητήριο Νέων Κύπρου  .................................................................................................................................................Γ. Πολυκάρπου

2. Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επαγγελματιών Επιχειρηματιών (ΚΟΓΕΕ) .....................................................................Μ. Παπαδοπούλου

3. Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο ............................................................................................................................... Θ. Παπαδόπουλος

4. Κυπριακός Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Αποταμιεύσεως  ......................................................................................................Α. Μελετίου

5. Κυπριακός Σύνδεσμος Επαγγελματικής Κατάρτισης  .................................................................................................................Α. Γεωργίου

6. Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ασφάλειας ...................................................................................................................Μ. Τρύφωνος

7. Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών  .................................................................................................... -

8. Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Έρευνας & Καινοτομίας (ΚΣΕΕΚ)  ..................................................................................... Π. Φιλίμης

9.  Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων  .........................................................................................................................  Γ. Μουσκίδης

10. Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως  ...................................................................................................... Σ. Σπύρου

11. Κυπριακός Σύνδεσμος Κέντρων Ευεξίας  ..................................................................................................................................... Γ. Ταβέλης

12. Κυπριακός Σύνδεσμος Υδρογοναθράκων ........................................................................................................................... Α. Βαρωσιώτης

13. Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών & Διαμεταφορέων  ............................................................................................................K. Αναστασίου

14. Παγκύπρια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεων Εργασίας  ................................................................................. Α. Τσαγγαρίδης

15. Παγκύπριος Σύνδεσμος Διατροφολόγων  ................................................................................................................................Ν. Κοιλιάρη

16. Παγκύπριος Σύνδεσμος Διερμηνέων Συνεδρίων   ..................................................................................................................  Μ. Χουβαρτά

17. Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων  ...............................................................................................................Χρ. Αγγελίδης

18. Παγκύπριος Σύνδεσμος Εκτιμητών Μηχανοκινήτων  ..........................................................................................................A. Αγαθαγγέλου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ



94

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

18. Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών..........................................................................Μ. Αλεξάνδρου

19. Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων   ........................................................................................................................................ Χ. Λοϊζίδης

20. Παγκύπριος Σύνδεσμος Προμηθευτών Πλοίων   ........................................................................................................................................ - 

21. Παγκύπριος Σύνδεσμος Τεχνιτών Υγραεριοκίνησης  ................................................................................................................................... - 

22. Σύλλογος Αισθητικών Κύπρου  ................................................................................................................................................Β. Ιωαννίδου

23. Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου  ..........................................................................................................................................  Γ. Δαμιανού

24. Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου   ........................................................................................................................  Α. Στυλιανού

25. Σύνδεσμος Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου  ................................................................................................................................... Στ. Λεπτός

26. Σύνδεσμος Διαμεσολαβητών Κύπρου  ..........................................................................................................................Λ. Μαυροκορδάτος

27. Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Κύπρου  ................................................................................................................................... Μ. Σκορδέλλη

28. Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων Κύπρου  ........................................................................................................................  Θ. Σαββίδης

29. Σύνδεσμος Διεθνών Τραπεζών ..................................................................................................................................................... K. Zimarin

30. Σύνδεσμος Εγκαταστατών Προμηθευτών Συντηρητών Ανελκυστήρων Κύπρου  .......................................................................... Ν. Αγαπίου  

31. Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου .................................................................................................................................Δ. Βάκης

32. Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου  ..................................................................................................... Σπ. Ραγιάς

33. Σύνδεσμος Ειδικών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού  .........................................................................................  Γ. Μιχαηλίδης

34. Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Κύπρου   ......................................................................................................................  Ν. Φιλίππου 

35. Σύνδεσμος Επαγγελματιών Προστασίας Πληροφοριών & Ιδιωτικότητας Κύπρου  ................................................................ Κ. Παρπούνας

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

37. Σύνδεσμος Επιτάχυνσης Απόδοσης Δικαιοσύνης  ...................................................................................................................M. Κληρίδης

38. Σύνδεσμος Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Αμοιβαίων Κεφαλαίων  ..........................................................................................– 

39. Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής Kύπρου   ........................................................................................................................Α. Τηλλυρής

40. Σύνδεσμος Ιδιωτικών Γηπέδων  ............................................................................................................................................. Κ. Πιτσιλλίδης

41. Σύνδεσμος Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου  ............................................................................................................................. Α. Ψαράς

42. Σύνδεσμος Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Κύπρου  ...........................................................................................................Σ. Αδαμίδης

43. Σύνδεσμος Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου .............................................................................................................................  Ν. Νικολάου 

44. Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου  .............................................................................................................Η. Αθανασίου

45. Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών στο Τουρισμό ......................................................................................................................... Μ. Τροκκούδη

46. Σύνδεσμος Μαρίνων Κύπρου  .................................................................................................................................................. Ε. Στεφάνου

47. Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων ....................................................................................................................... Α. Δημητριάδης

48. Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου  ......................................................................................................................Π. Χριστοδούλου

49. Σύνδεσμος Πάρκων Αναψυχής και Δραστηριοτήτων Κύπρου  ...................................................................................................... Ι. Πέτρου

50. Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου  .....................................................................................................................  Β. Σταματάρης

51. Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων Κύπρου  ..................................................................................................................Π. Χριστοδούλου  

52. Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου   ...................................................................................................................................................  Ι. Mάτσης

53. Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου ......................................................................................................................Ν. Κοιλιάρη

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
1. Κύπρο-Αιγυπτιακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  .................................................................................................................Α. Χριστοφίδης

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

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ
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4. Κύπρο-Βουλγαρικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ................................................................................................................Ξ. Ξενόπουλος

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

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

7. Κύπρο-Γερμανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ............................................................................................................................. St. Nolte

8. Κύπρο-Γεωργιανός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ..................................................................................................................... Λ. Μαρκίδης

9. Κύπρο-Ελλαδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ............................................................................................................................... Ι. Ιωσήφ

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

11. Κύπρο-Ινδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  .............................................................................................................................Μ. Ανδρέου 

12. Κύπρο-Ιορδανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ....................................................................................................................  Γ. Παντελίδης

13. Κύπρο-Ιρανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  .....................................................................................................................Μ. Γρηγοριάδης

14. Κύπρο-Ισπανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ............................................................................................................................Σ. Κλείτου

15. Κύπρο-Ισραηλίτικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ..........................................................................................................Χρ. Παπαβασιλείου

16. Κύπρο-Ιταλικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ......................................................................................................................Τζ. Χατζηχάννας

17. Κύπρο-Καζακστάν Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  .......................................................................................................................Κ. Μαρκίδης

18. Κύπρο-Καναδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ....................................................................................................................Μ. Αντωνιάδης

19. Κύπρο-Κατάρ Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ........................................................................................................................... Μ. Παναγίδης

20. Κύπρο-Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ........................................................................................................................ Θ. Παρπέρης

21. Κύπρο-Κουβετιάνος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος .........................................................................................................................Δ. Τσίγκης

22. Κύπρο-Κροατικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ...........................................................................................................................  L. Benfield

23. Κύπρο-Λευκορωσίας Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ................................................................................................................ Σ. Πουργούρα

24. Κύπρο-Λιβανικός Σύνδεσμος Επιχειρηματιών & Επαγγελματιών – Μ. Κοσμά 

25. Κύπρο-Λιβυκός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  .................................................................................................................................Γ. Λοΐζου

26. Κύπρο-Ασιατικός και Νότιο Ασιατικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ...................................................................................... Στ. Δημητρίου

27. Κύπρο-Νότιο Αφρικανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ............................................................................................................ Μ. Ζαβρού 

28. Κύπρο-Ολλανδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ............................................................................................................Γ. Παπαναστασίου

29.  Κύπρο-Ουγγρικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  .............................................................................................................................Δ. Βάκης

30.  Κύπρο-Ουκρανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ........................................................................................................................Μ. Μιχαήλ

31.  Κύπρο-Πολωνικό  Εμπορικό Επιμελητήριο .....................................................................................................................................P. Pokorny

32.  Κύπρο-Ρουμανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  .........................................................................................................................Μ. Κλείτου

33.  Κύπρο-Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ............................................................................................................................. E. Ευγενίου

34.  Κύπρο-Σερβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ................................................................................................................... Κ. Κωνσταντίνου

35.  Κύπρο-Σκανδιναβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ........................................................................................................................  P. Ceder

36.  Κύπρο-Σλοβάκικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ..................................................................................................................Α. Γρηγοριάδης

37.  Κύπρο-Συριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ............................................................................................................................................– 

38.  Κύπρο-Τσεχικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος  ...............................................................................................................................Β. Λοΐζου 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 
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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. Συμβουλευτική Ομάδα Παροχής Υπηρεσιών για Ρυθμιστικό 

Πλαίσιο Διεκπεραίωσης Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας

6. Εθνική Πλατφόρμα για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

 

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας
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. Συμβουλευτική Επιτροπή για Θέματα Καταναλωτών

6. Επιτροπή Παρακολούθησης και Εφαρμογής των Προνοιών 

της Ευρωπαϊκής Πράξης (Small Business Act) για 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

7. Επιτροπή Συντονισμού & Παρακολούθησης της Δήλωσης 

Πολιτικής για την Ενίσχυση του Επιχειρηματικού 

Οικοσυστήματος 

8. Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προτάσεων για τα 

Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας

9. Τεχνική Επιτροπή  Επενδύσεων

10. Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 

Πολιτικής

11. Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 

Πολιτικής-Υποομάδα Εργασίας Θαλάσσιου & Παράκτιου 

Τουρισμού

12. Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 

13. Κεντρική Ομάδα Εργασίας για συγγραφή Νέας Εθνικής 

Βιομηχανικής Πολιτικής/ Στρατηγικής

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 των  Επαρχιακών Γραφείων  

Εργασίας 

11. Επαρχιακές Συμβουλευτικές Επιτροπές για θέματα 

Ασφάλειας και Υγείας

12. Συντονιστικό Σώμα Ηλικιωμένων

13. Παγκύπριο Συμβούλιο για άτομα με Αναπηρίες

14. Επιτροπή Σχεδίου Επιχορήγησης Αδειών 

15. Συμβουλευτική Επιτροπή για Υγεία & Ασφάλεια στην 

Εργασία

16. Συμβούλιο Ταμείου για την Προστασία των Δικαιωμάτων 

των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του 

Εργοδότη

17. Επιτροπή Ισότητας των  Φύλων στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση

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. Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών

23. Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή 

Καλών Πρακτικών για Ισότητα των Φύλων στο 

Εργαστηριακό Περιβάλλον

24. Συμβούλιο Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

25. Επιτροπή Παρακολούθησης της υλοποίησης της Εθνικής 

Στρατηγικής για την Κοινωνική Πολιτική 2014-2020 

Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών 

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού
1. Συμβούλιο Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ 
ΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΚΕΒΕ
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2. Συμβούλιο Μαθητείας

3. Εθνικός Φορέας Δια Βίου Καθοδήγηση

Υπουργείο Υγείας
1. Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΓεΣΥ)

2. 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

4. Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης
1. Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων 

Συσκευασιών (ΣΕΔΑΣ)

2. Επιτροπή Επιθεώρησης Γεωργικών Προϊόντων

3. Επιτροπή Παρακολούθησης Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης

4. Επιτροπή Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος 

(ΣΕΑΟΣ)

5. Επιτροπή Απονομής Βραβείων Περιβάλλοντος σε 

Επιχειρήσεις 

6. Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων

7. Εθνική Επιτροπή για Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος (IDF)

8. Επιτροπή του Προγράμματος Θάλασσα 2014-2020

9. Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ)

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων
1. Συμβούλιο Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς

2. Λιμενικό Συμβούλιο Λεμεσού

3. Λιμενικό Συμβούλιο Λάρνακας

4. Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών

Υφυπουργείο Τουρισμού
1.  Υποστηρικτική Επιτροπή Τουρισμού

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και Ανάπτυξης
1. Επιτροπή Παρακολούθησης  του Προγράμματος 

Συνεργασίας  Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

2. Επιτροπή Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων 2014-2020

3. Επιτροπή Παρακολούθησης των Χρηματοδοτικών 

Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της 

Νορβηγίας

4. Συμβούλιο Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

5. Επιτροπή Διακυβέρνησης της Μελέτης για Ανάπτυξη 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο 

Ανεξάρτητοι Οργανισμοί / Επιτροπές

1. Συμβούλιο Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)    

και Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης (ΚΕΠ)

2. Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης της Κυπριακής 

Εταιρείας  Πιστοποίησης (ΚΕΠ)

3. Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης 

4. Επιτροπή Επιλογής Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 

Κύπρου

5. Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα αειφόρου 

κατασκευής Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων       

(Πανεπιστήμιο Κύπρου)

6. Συμβουλευτική Επιτροπή για διαμόρφωση Στρατηγικού 

Σχεδίου Επίτευξης του Στόχου για Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας-ΑΠΕ

7. Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

8. Συμβουλευτικό Σώμα Τυποποίησης στον Τομέα των 

Υπηρεσιών SEN/SAGS

9. Εθνική Επιτροπή Πληρωμών 

10. Συμβουλευτική Επιτροπή του Ενεργειακού Γραφείου 

Κυπρίων Πολιτών  

11. Επιτροπή Αξιολόγησης Βραβείο Ενεργού Πολίτη και 

Εθελοντή Εργαζόμενου

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 

Εργαζομένων

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 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ 
ΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΚΕΒΕ
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