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Η πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλωντ Γιούνκερ,

χαρακτηρίστηκε από τα κολακευτικά λόγια με τα
οποία μίλησε ο γνωστός λουξεμβουργιανός πο-
λιτικός για την πορεία της κυπριακής οικονομίας
(χωρίς ωστόσο να παραλείψει να αφήσει και κά-
ποια υπονοούμενα για την Ελλάδα).

Συγκεκριμένα, ο κ. Γιούνκερ σημείωσε πως η
ανάπτυξη στην οικονομία ξεκίνησε, ότι ο χρημα-
τοπιστωτικός τομέας άρχισε να σταθεροποιείται
και πως «η Κύπρος όπως και λοιπές χώρες οι
οποίες εφαρμόζουν προγράμματα, αποτελούν
παραδείγματα και για άλλους»... Αξιοσημείωτη
ωστόσο είναι και η αναφορά του προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για το Εθνικό θέμα,
σημειώνοντας πως «έχουμε μοναδική ευκαιρία
για τη λύση του Κυπριακού, την οποία δεν πρέπει
να χάσουμε».

Πέραν αυτού, ξεκίνησαν ήδη οι συζητήσεις για
νέα αξιολόγηση της πορείας της κυπριακής οι-
κονομίας από την τρόικα, με τα πράγματα να φαί-
νεται πως εξελίσσονται ομαλά. Σύμφωνα μάλιστα
με το ρεπορτάζ, οι τροϊκανοί φαίνεται να εκτιμούν
πως δεν θα χρειαστούν πρόσθετα οικονομικά
μέτρα για το 2016 και πως το αρχικό πακέτο
βοήθειας των δέκα δισεκατομμυρίων ευρώ που
είχε εγκριθεί, μάλλον δεν θα χρειαστεί να χρη-
σιμοποιηθεί ολόκληρο. Αυτό που θα πρέπει να
κάνει η κυπριακή κυβέρνηση είναι να συνεχίσει
το έργο της, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις που
έχει ήδη αναλάβει.

Πέραν αυτού, οι συνομιλίες του προέδρου της
Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη με τον ηγέτη
των Τουρκοκυπρίων (και γεννημένο στη Λεμεσό)
Μουσταφά Ακιντζί δείχνουν να εξελίσσονται θε-
τικά. Μάλιστα, την πρόοδο αυτή επεσήμανε και
ο ειδικός σύμβουλος του γενικού γραμματέα του
ΟΗΕ για την Κύπρο, Έσπεν Μπαρθ Άιντε, ση-
μειώνοντας πως κατά την τελευταία συνάντησή
τους υπήρξε «πρόοδος σε συγκεκριμένα ση-

μεία-κλειδιά». Την ανάγκη ταχείας επίλυσης του
Κυπριακού άλλωστε έχουν επισημάνει και αξιω-
ματούχοι από ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς
επιθυμούν να κλείσει ένα μέτωπο σε μια ιδιαί-
τερα ταραγμένη γεωγραφική περιοχή.

Βέβαια, μέρος του πολιτικού κόσμου δεν συμ-
μερίζεται την αισιοδοξία όσων κάνουν διάγνωση
για πρόοδο των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευ-
ρών και αμφιβάλλουν έντονα για τη βούληση της
Τουρκίας για πραγματική λύση του προβλήματος.
Από την άλλη πλευρά ωστόσο, ο κ. Ακιντζί είναι
ο περισσότερο δημοφιλής Τουρκοκύπριος ηγέτης
μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και αυτό θα πρέπει
να θεωρηθεί ως πολύ σημαντικό.

Η ουσία είναι πως σε περίπτωση επίλυσης του
Κυπριακού, τότε θα μπορούσαν να προκύψουν
σημαντικές θετικές οικονομικές εξελίξεις σε
όλη την ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, αναμένεται πως:
• Θα υπάρξουν αναπτυξιακά πακέτα από το

εξωτερικό για την ενίσχυση των κατεχόμενων
περιοχών, με αποτέλεσμα την τόνωση της κυ-
πριακής οικονομίας (μεγάλες δουλειές για τον
κατασκευαστικό κλάδο και όχι μόνο).

• Πολύ πιθανόν να εξομαλυνθούν τα πράγματα
στο ζήτημα της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων

υδρογονανθράκων, με τον υπουργό Εξωτερικών
κ. Γιαννάκη Κασουλίδη να σημειώνει: α) Οι τρι-
μερείς συναντήσεις Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύ-
πτου δεν θα μπορούσαν να αποκλείσουν μελ-
λοντικά και την Τουρκία, αν επιλυόταν το Εθνικό
θέμα και β) Η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργεί σή-
μερα και για λογαριασμό των Τουρκοκυπρίων.

• Μια επίλυση του Κυπριακού θα ομαλοποι-
ούσε σε μεγάλο βαθμό τα πράγματα στην ευρύ-
τερη περιοχή, βελτιώνοντας περαιτέρω τις σχέ-
σεις Ελλάδας-Τουρκίας και οδηγώντας πιθανό-
τατα σε μείωση των ελληνικών αμυντικών δα-
πανών σε μια περίοδο που δεν περισσεύει ούτε
ένα ευρώ...

Είναι προφανές ότι όλα αυτά φαίνονται σήμερα
πολύ μακρινά και επίσης πως η συντριπτική πλει-
ονότητα των Ελληνοκυπρίων δεν δίνει μεγάλες
πιθανότητες σε μια λύση του Εθνικού Προβλή-
ματος. Από την άλλη πλευρά όμως, σήμερα οι
πιθανότητες επίλυσης δείχνουν περισσότερες
σε σχέση με το παρελθόν, τόσο λόγω του εσω-
τερικού, όσο και εξ’ αιτίας του ξένου παράγοντα. 

Το καλό μάλιστα, πως σε μια τέτοια περίοδος,
η κυπριακή οικονομία δείχνει πως αρχίζει να πα-
τάει στα πόδια της και ανακτά την αξιοπιστία
της.

Ο Γιούνκερ, το Εθνικό θέμα
και η νέα αξιολόγηση

Το καλό είναι πως την ώρα που οι
συζητήσεις για το Εθνικό θέμα
προχωρούν, η κυπριακή οικονομία
δείχνει πως πατάει στα πόδια της
και ανακτά την αξιοπιστία της
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Υ πάρχουν περιπτώσεις όπου μια εί-
δηση μπορεί να έχει δύο ή και πε-

ρισσότερες αναγνώσεις. Ας πάρουμε το
παράδειγμα της πώλησης των δύο εμπο-
ρικών κέντρων του Ομίλου Σιακόλα. Η
πρώτη ανάγνωση δείχνει να είναι δυσά-
ρεστη: Ένας γνωστός Όμιλος ρευστοποιεί
δύο σημαντικά περιουσιακά του στοιχεία
έναντι τιμήματος χαμηλότερου εκείνου
που τα είχε εγγράψει στα λογιστικά του
βιβλία. «Η κρίση σφράγισε το deal Σιακό-
λα» ήταν ο χαρακτηριστικός τίτλος ενός
δημοσιεύματος, που απεικονίζει την πραγ-
ματικότητα.

Η δεύτερη ανάγνωση μας οδηγεί σε μια
νότα αισιοδοξίας: Υπάρχουν επενδυτές
και μάλιστα ξένοι (στην συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση από τη Νότια Αφρική) που είναι
διατεθειμένοι να βάλουν το χέρι στην τσέ-
πη προκειμένου να αγοράσουν κυπριακά
περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, ο Όμιλος
Σιακόλα μέσα από αυτή την κίνηση, πε-
ριορίζει το δανεισμό του και έτσι μπορεί
να προγραμματίσει κάτω από καλύτερες
συνθήκες το μέλλον του. Και τρίτον, η πι-
στώτρια τράπεζα θα εισπράξει το ποσό,
το οποίο μάλιστα με τον έναν ή τον άλλον
τρόπο θα κατευθυνθεί και πάλι στην κυ-
πριακή οικονομία.

Παρόμοια μηνύματα προκύπτουν από το
ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει επεν-
δυτές για την εξαγορά της εταιρείας Ker-
mia Hotels (θυγατρική της Τράπεζας Κύ-
πρου). Και σ’ αυτήν την περίπτωση, εν-
θαρρυντικά στοιχεία αποτελούν όχι μόνο
η ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος, αλ-

λά και το γεγονός ότι κάποια χρήματα θα
ενισχύσουν τη ρευστότητα της Τράπεζας
Κύπρου.

Διπλή ανάγνωση υπάρχει και στην πε-
ρίπτωση της πώλησης της Uniastrum, θυ-
γατρικής της Τράπεζας Κύπρου στη Ρω-
σία. Σύμφωνα με την πρώτη ανάγνωση,
χαρίστηκε ουσιαστικά (το τίμημα ήταν ασή-
μαντο) μια επένδυση που κόστισε γύρω
ή λίγο πάνω από το ένα δισεκατομμύριο
ευρώ (πάνω από το 5% του κυπριακού
ΑΕΠ). Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι το
ζήτημα έλαβε και πολιτικές διαστάσεις,
ωστόσο αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κου-
βέντα, την οποία δεν πρόκειται να ανοί-
ξουμε σήμερα.

Η δεύτερη ανάγνωση λέει πως η συγ-
κεκριμένη πώληση αποτελεί μια θετική εί-
δηση, γιατί απλά βελτιώνει την κεφαλαιακή
επάρκεια της Τράπεζας Κύπρου και τη
βοηθάει στο να λειτουργήσει καλύτερα
την «επόμενη μέρα». Κάποιοι μάλιστα
υποστηρίζουν πως κάτι τέτοιο έπρεπε να
είχε γίνει ενωρίτερα, πριν το ξέσπασμα
της κρίσης στη Ρωσία.

Η ξένη παροιμία λοιπόν μας λέει να μην
κλαίμε πάνω από το καμένο γάλα και οι
χρηματιστές χρησιμοποιούν τον όρο του
«stop loss» (κλείσε τη ζημιογόνο θέση
σου, πουλώντας). Ισχύουν και τα δύο για
την περίπτωση της Κύπρου. Ειδικότερα
στο χώρο των τραπεζών, θα πρέπει να δι-
δαχθούμε μεν από τα λάθη που έγιναν,
αλλά παράλληλα και να τα… αφήσουμε
πίσω. Το εγχείρημα της διεθνούς επέκτα-

σης του τραπεζικού μας συστήματος και
της μετατροπής του σε μια ισχυρή περι-
φερειακή δύναμη, απέτυχε και το πληρώ-
σαμε ακριβά.

Προτεραιότητα τώρα είναι οι κυπριακές
τράπεζες -αφού κατάφεραν να σταθούν
στα πόδια τους μετά το σοκ του 2013- να
αρχίσουν να χρηματοδοτούν ομαλά την
τοπική οικονομία. Πρώτη τους ανάγκη είναι
η στήριξη του επιχειρηματία, του βιοτέχνη,
του νοικοκύρη.

Η επέκταση στο εξωτερικό, μπορεί να
ξαναγίνει σε κάποια μελλοντική φάση,
προφανώς όμως με διαφορετικές στρα-
τηγικές, με τις δέουσες προφυλάξεις και
στον κατάλληλο χρόνο. Επί του παρόντος
όμως, όλες οι προσπάθειες πρέπει να
αποβλέπουν στη σταθεροποίηση της κυ-
πριακής οικονομίας.

Και το ευχάριστο είναι πως αυτή τη φο-
ρά, κάτι φαίνεται πως αρχίζει να κινείται.
Οι Ευρωπαίοι μας δίνουν τα εύσημα, τα
νούμερα αρχίζουν να φτιάχνουν και -σε
ότι αφορά το μέλλον- πέρα από το φυσικό
αέριο, πιθανόν να υπάρξει μεγάλη οικο-
νομική ώθηση μέσα από την επίλυση του
Εθνικού θέματος.

Προφανώς, τα προβλήματα παραμένουν
πολλά, σίγουρα οι συνθήκες εξακολου-
θούν να παραμένουν επισφαλείς, ωστόσο
πολλά δείχνουν πως το ποτήρι είναι πε-
ρισσότερο μισογεμάτο, παρά μισοάδειο. 

Μακάρι, όλα αυτά να επαληθευτούν και
στην πράξη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:
Κάτι αρχίζει να κινείται!
Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα που δείχνουν πως στην πραγματική
κυπριακή οικονομία, κάτι καλό πάει να γίνει. Μακάρι…
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Έτσι είναι… αν έτσι νομίζετε

«Ο ι Κύπριοι να αναλάβουν μόνοι τους να
λύσουν τα προβλήματα τους”. Το ακού-

σαμε και δεν πιστεύαμε στ’ αυτιά μας. Γιατί μόνο
όποιος πείσθηκε ή έχει την εντύπωση ότι το Κυ-
πριακό πρόβλημα είναι διακοινοτικό ή εσωτερικό
μπορεί να διατυπώνει μια τέτοια άποψη. Ή έστω
κάποιος που θέλει να πιστεύει ότι αυτό είναι το
πρόβλημα και θέλει να πείσει και μας ότι έτσι
έχουν τα πράγματα.

Δεν είναι όμως αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλη-
μα είναι πρόβλημα εισβολής μιας χώρας 70 εκ.
σε μια χώρα 700 χιλιάδων κατοίκων. 

Το πρόβλημα είναι πρόβλημα κατοχής από ξένα
στρατεύματα ενός από τους μεγαλύτερους στρα-
τούς του κόσμου, του 40% του εδάφους μιας μι-
κρής χώρας που έχει δεν έχει 5000 στρατιώτες

σε κάθε κλάση στρατευσίμων, που αναλογικά
αντιστοιχεί στα τιμητικά αγήματα του κατακτητή.
Το πρόβλημα είναι πρόβλημα ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων που καταπατούνται για τους νόμιμους
κατοίκους μιας μικρής χώρας με τη δύναμη των
όπλων του επιδρομέα κατακτητή.

Το πρόβλημα είναι πρόβλημα εγκλημάτων όπως
ο εκτοπισμός 169 χιλ. πολιτών από τις πατρο-
γονικές τους εστίες και τη γενέθλια γη τους. Εί-
ναι πρόβλημα εποικισμού των κατακτημένων εδα-
φών της Κυπριακής Δημοκρατίας και αφετερι-
σμού των περιουσιών των πολιτών της.

Κι αφού είναι έτσι θα διερωτάσθε, γιατί αντί
εμείς να απαιτούμε αποχώρηση του κατακτητή,
τον αφήνουμε στο απυρόβλητο και διαπραγμα-
τευόμαστε με τους συνοίκους μας στο νησί ή
καλύτερα με την υποτελή διοίκηση που εγκατέ-
στησε ο κατακτητής με τους πρόθυμους μεταξύ
των συνοίκων μας και την υποστήριξη των εποί-
κων που έφερε; Ή θα διερωτάσθε δικαίως γιατί
αφού έτσι έχουν τα πράγματα γιατί εμείς πρώτοι
φωνάζουμε ότι θα βρούμε λύση οι Κύπριοι για
τους Κύπριους; Οι απορίες σας είναι σωστές

βέβαια αλλά τα απαιτήσεις δε θα τις πάρετε πο-
τέ. Γιατί δεν υπάρχουν. Όμως επιτρέψετε μας
να σας υποβάλουμε ότι ο ΟΗΕ είναι αφενός καθ’
ύλην αρμόδιος και αφετέρου δεσμευμένος από
τα ψηφίσματα, τις αποφάσεις και τον καταστατικό
χάρτη να δώσει προτάσεις λύσης και να τις προ-
ωθήσει σύμφωνα με τις αποφάσεις, τα ψηφίσματα
και το χάρτη του. Κάτι όμως που δεν έκανε και
δεν κάνει. Ενώ στην περίπτωση Ιράκ – Κουβέϊτ
το έκανε άμεσα. Και η Ε.Ε. της οποίας είμαστε
μέλος έχει υποχρέωση αλληλεγγύης για τη λύση
του προβλήματος με βάση το κεκτημένο της
όπως ο ΟΗΕ με βάση το διεθνές δίκαιο. Κι εσείς
όμως έχετε υποχρέωση να αναγνωρίσετε το
πρόβλημα για να έχετε πιθανότητα να βοηθήσετε
να λυθεί. Η δήλωση σας όμως δείχνει ότι δεν
το αναγνωρίζετε. Ως εκ τούτου δεν είναι στον
τερματισμό της κατοχής που κατατείνουν οι προ-
σπάθειες σας αλλά στη μονιμοποίηση και τη νο-
μιμοποίηση της.

Τα γεγονότα δεν παύουν να υπάρχουν επειδή
αγνοούνται και η πραγματικότητα δεν εξαφανί-
ζεται επειδή δεν την πιστεύουμε.

Του Ουράνιου
Ιωαννίδη

Προέδρου της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής 
Πρώην Υπουργού Παιδείας
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Και όμως κάποιοι προσπαθούν να αντιστρέψουν
τον αφορισμό αυτό και να μας πείσουν ότι τα γε-
γονότα που αγνοούνται δεν υπάρχουν και η πραγ-
ματικότητα εξαφανίστηκε επειδή δεν την πι-
στεύουν. Γιατί ποια άλλη εξήγηση μπορεί να δο-
θεί στις τοποθετήσεις πολλών και διαφόρων εν-
τός και εκτός Κύπρου που λένε ότι δεν υπάρχει
κατοχή αλλά παρουσία στρατευμάτων, ότι υπάρ-
χει απομόνωση των Τουρκοκυπρίων κι ότι είναι
άδικο να βγουν από τις οικίες και τις περιουσίες
(που δεν είναι δικές τους) αυτοί που κατοικούν
σ’ αυτές (και τις εκμεταλλεύονται) εδώ και 41
χρόνια.

Τι άλλο μπορεί να σημαίνει η τοποθέτηση ότι
η Τουρκία θέλει λύση στην Κύπρο, όταν το πρό-
βλημα το δημιούργησε εκείνη με την εισβολή και
το συντηρεί με τη στρατιωτική κατοχή, τον εκτο-
πισμό και τον εποικισμό και δεν θέλουν λύση οι
Ελληνοκύπριοι που υφίστανται την κατοχή εδώ
και 41 χρόνια.

Τι άλλο μπορεί να σημαίνει η λογική ότι η επα-
νένωση με όρους υποταγής για τους Ελληνοκύ-
πριους και με συνέχιση του διαμελισμού, διατή-
ρηση του αποσχιστικού μορφώματος και με τη
διατήρηση εν πολλοίς του status quo και μετα-
τροπή του από ντε φάκτο σε ντε γιούρε status
quo είναι λύση και δεν είναι λύση ο τερματισμός
της κατοχής.

Δεν εξαφανίζονται όμως όσα είπε και δήλωση
ο Μπάρακ Ομπάμα επειδή όμως τα αγνοούμε
όπως δεν εξαφανίζεται και η ιστορική πραγμα-
τικότητα που υπάρχει ως Κυπριακή Δημοκρατία
από το 1960 επειδή θέλει να την αγνοεί η Τουρ-
κία. Δεν εξαφανίζεται η κατοχή Ευρωπαϊκού εδά-
φους της Κυπριακής Δημοκρατίας επειδή κά-
ποιος πέραν του Ατλαντικού θέλει να μην την
βλέπει και στη θέση της βλέπει μια Τουρκική
παρουσία που ενοχλεί τους Ελληνοκύπριους.

Δεν παύουν να υπάρχουν οι υποχρεώσεις και
δεσμεύσεις της Τουρκίας απέναντι στην Ε.Ε.
που αφορούν την Κύπρο, επειδή αγνοούνται από
την Τουρκία.

Δεν παύει να είναι πλήρες και ισότιμο μέλος
της Ε.Ε. η Κυπριακή Δημοκρατία επειδή δεν την
αναγνωρίζει η Τουρκία, ούτε και παύει να υπάρχει
τα κοινοτικό κεκτημένο επειδή και το διεθνές
δίκαιο επειδή το αγνοεί η Τουρκία.

Δεν παύει να υπάρχει στη φαρέτρα της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας το veto όσο κι αν νομίζουν
κάποιοι ότι εξαφανίστηκε.

Σε μας λοιπόν εναπόκειται να αποδείξουμε με
έργα, προειδοποιώντας κατάλληλα ότι τα γεγο-
νότα δεν παύουν να υπάρχουν επειδή αγνοούνται
από την Τουρκία και ότι η πραγματικότητα δεν
εξαφανίζεται επειδή η Τουρκία δεν την πιστεύει.
Αν βέβαια δεν έχει αντιστραφεί ο αφορισμός και
στα δικά μας μυαλά.
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Oικονομία

Αγορά ή ενοίκιο, είναι ένα ερώτημα

Α κίνητα και καταθέσεις ήταν και παραμένουν
οι δύο κυριότερες επενδυτικές επιλογές

των Κυπρίων. Οι Κύπριοι προτιμούσαν τις κατα-
θέσεις λόγω ψηλών επιτοκίων και τα ακίνητα
επειδή ήθελαν να τα αφήσουν στα παιδιά τους.
Για πολλούς η ιδιοκτησία θεωρείτο «μαγκιά» και
το ενοίκιο «ανάθεμα», αφού μέχρι σήμερα, επι-
κρατεί η αντίληψη ότι το ενοίκιο είναι λεφτά πε-
τάμενα. Και όμως το ενοίκιο ήταν και παραμένει
η φθηνότερη επιλογή για μια οικογένεια διότι το
χρέος επιφορτίζεται με τόκους, που τις περισ-
σότερες φορές ισούνται με το ποσό του ενοικίου. 

Για παράδειγμα αν κάποιος δανειστεί 200,000
ευρώ με επιτόκιο 4% για να αγοράσει μια κατοι-
κία ή ένα διαμέρισμα, πληρώνει 8,000 ευρώ μόνο
για τους τόκους ή 667 το μήνα ευρώ. Αν λοιπόν
μπορεί κάποια οικογένεια να ενοικιάσει με 667
ευρώ ή έστω 700 ευρώ το μήνα, γιατί να αγο-

ράσει; Ας μην αγνοούμε τους φόρους ιδιοκτη-
σίας, τέλη ιδιοκτησίας, αποχετευτικά, συντήρηση
της κατοικίας κλπ. Τα 700 ευρώ το μήνα μπορεί
εύκολα να γίνουν 800 ευρώ. Δηλαδή μια οικο-
γένεια μπορεί να πληρώνει 800 ευρώ το μήνα
χωρίς να μειώνεται το αρχικό ποσό του δανείου
των 200,000 ευρώ. Γιατί λοιπόν πρέπει μια οι-
κογένεια να φορτωθεί ένα χρέος ύψους 200,000
ευρώ απλά για να μην την κουτσομπολεύουν οι
γείτονες. Η ιδιόκτητη κατοικία είναι αυτή που εί-
ναι ξοφλημένη και όχι χρεωμένη. Γι’ αυτό λοιπόν,
αν θέλουμε να δούμε το θέμα από οικονομικής
σκοπιάς και μόνο, τότε το ενοίκιο ήταν και είναι
η καλύτερη επιλογή για οικογενειακή ή επαγ-
γελματική στέγη. Βεβαίως, για όσους βρίσκονται
σε δίλημμα κατά πόσο να αγοράσουν ή να ενοι-
κιάσουν, υπάρχει ο χρυσός κανόνας, το νούμερο
15, ο οποίος λειτουργεί σε μακροπρόθεσμο ορί-

ζοντα. Ο κανόνας λέει ότι ένα ακίνητο αξίζει 15
φορές το ετήσιο εισόδημα που μπορεί να απο-
φέρει (κυρίως ενοίκιο). Δηλαδή αν ένα διαμέρι-
σμα των δύο υπνοδωματίων ενοικιάζεται για 600
ευρώ το μήνα ή 7,200 ευρώ το χρόνο σε μακρο-
πρόθεσμο ορίζοντα, τότε η αξία του εν’ λόγω
διαμερίσματος είναι 15 φορές το 7,200 ευρώ,
δηλαδή 108,000 ευρώ με το ΦΠΑ και όλα τα υπό-
λοιπα έξοδα πληρωμένα (μεταβιβαστικά, χαρτό-
σημα κλπ). 

Είναι σημαντικό να συγκρίνετε ντομάτες με
ντομάτες και αγγούρια με αγγούρια. Υπολογί-
ζουμε την αξία ενός ακινήτου βασιζόμενοι στο
αγοραίο ενοίκιο του εν’ λόγω ακινήτου. Αν δη-
λαδή ένα άλλο διαμέρισμα ενοικιάζεται για 500
ευρώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τότε η αξία
του θα είναι 90,000 ευρώ και όχι περισσότερο.
Αυτός ο κανόνας λειτουργεί πάντοτε (με εξαι-

ρέσεις βέβαια) διότι βασίζεται στην αρχή ότι κά-
ποιος που κάνει μια επένδυση επιθυμεί να έχει
κάποια απόδοση. Και με την πιο πάνω μέθοδο,
η απόδοση του επενδυτή που αγοράζει ένα ακί-
νητο είναι 6.7% (100/15), που είναι μια λογική
απόδοση, λαμβάνοντας υπόψη το ρίσκο που ανα-
λαμβάνει ο επενδυτής. Αν η επένδυση ήταν σε
μετοχές, τότε ο επενδυτής θα ζητούσε μεγαλύ-
τερη απόδοση για να ρισκάρει τα χρήματα του.
Η σχέση κινδύνου και απόδοσης είναι βασική
αρχή στα χρηματοοικονομικά. 

Η πιο πάνω ανάλυση είναι απλή και πρόχειρη,
και δεν λαμβάνει υπόψη άλλους παράγοντες,
όπως η προοπτική ανόδου στις τιμές των ακι-
νήτων. Η προοπτική ανόδου ή πτώσης των τιμών
είναι ακόμα ένας λόγος για ενοίκιο αντί αγοράς
διότι ουδείς γνωρίζει αν η πτώση των τιμών έχει
τερματιστεί.

Του Μάριου
Μαυρίδη

Οικονομολόγου,
βουλευτή Κερύνειας.
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Όταν ακόμη μετράμε τανκς… 
…διανύουμε το 41ο έτος από την εισβολή ή αν θέλετε το 52ο έτος από το κουτσούρεμα του
Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ακόμη μετράμε τανκς. Μετράμε όπλα. Μετράμε
τακτικό και συνολικό στρατό. Μετράμε δαπάνες.

«Ό σον αφορά τα άρματα μάχης σημειώνε-
ται ότι μετά την απόσυρση των απαρ-

χαιωμένων και επιχειρησιακά ακατάλληλων ΑΜΧ-
30, η Ε.Φ διαθέτει σήμερα 164 άρματα μάχης
σε σύγκριση με 179 το 2011. Το αντίστοιχο τουρ-
κικό δυναμικό σε άρματα μάχης επίσης μειώθηκε
κατά 101 και ο συνολικός αριθμός τους ανέρ-
χεται σε 348 σε σύγκριση με 449 που ήταν κατά
τα τελευταία δώδεκα χρόνια. Από τα ανωτέρω
συνάγεται ότι για κάθε άρμα μάχης της Ε.Φ ανα-
λογούν 2,1 τουρκικά σε σύγκριση με 1: 2.8 το
2012, 5.7 :1 το 1994 και 15 : 1 το 1974 και ότι
λαμβανομένων υπόψη και των 61 Μ-48 της ΕΛ-
ΔΥΚ η αναλογία μειώνεται ελαφρώς σε ένα άρμα
της Ε.Φ. για κάθε 1.5 τουρκικά. Επίσης, η Ε.Φ.
διαθέτει συνολικά 395 ΤΟΜΠ (περιλαμβανομέ-
νων και ΤΟΜΑ). Οι τουρκικές δυνάμεις διαθέτουν
627. Δηλαδή για κάθε ένα ΤΟΜΠ της Εθνικής
Φρουράς αναλογούν 1.4 τουρκικά».

Αυτά αναφέρονται στην έκθεση του, το Κυπρια-
κό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών (ΚΥΚΕΣΜΕ). 

Το ΚΥΚΕΣΜΕ, σημειώνει και άλλα ενδιαφέροντα
(ή μήπως όχι) στην ίδια έκθεση, η οποία αφορά
την σύγκριση στρατιωτικών δυνάμεων μεταξύ
Κύπρου και κατεχομένων. Όπως για παράδειγμα
ότι «η δύναμη της Ε.Φ. σε έμψυχο υλικό ανέρ-
χεται στις 12.500 και οι έφεδροι στις 50.000.
Το σύνολο του ανθρώπινου στρατιωτικού δυνα-
μικού υπό τα όπλα, περιλαμβανομένης και της
ΕΛΔΥΚ (950) υπολογίζεται στις 63.450. Η δύναμη
των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο σε
ανθρώπινο δυναμικό υπολογίζεται στις 43.000.
Προστιθεμένων των 3.500 Τουρκοκυπρίων ενό-
πλων και 26.000 εφέδρων, ο συνολικός αριθμός
της δύναμης αυτής ανέρχεται στις 72.500. Από
τα ανωτέρω προκύπτει ότι για κάθε ένα Εθνο-
φρουρό (σσ: ο αριθμός των οποίων ανέρχεται
στις 12.500 ως αναφέρεται πιο πάνω) αναλογούν
3,4 Τούρκοι στρατιώτες και ότι λαμβανομένου
υπόψη του συνολικού αριθμού των δυνάμεων
στις δύο πλευρές, οι αριθμητικές αναλογίες είναι
σχεδόν ένας Εθνοφρουρός για κάθε 1,1 Τούρ-
κους στρατιώτες (1: 1.1)»

Μας ενημερώνει ακόμη και για τις δυνάμεις
των Βρετανικών Βάσεων αλλά και του ΟΗΕ, που
βρίσκονται στην Κύπρο: «Σε ό,τι αφορά τις βρε-

τανικές δυνάμεις και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ αναφέρεται
ότι στα ίδια επίπεδα όπως και προηγουμένως
παραμένουν και οι δυνάμεις των Βρετανών στο
νησί, καθώς και της Ειρηνευτικής Δύναμης των
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που διαθέτουν
στρατιωτικό προσωπικό το οποίο ανέρχεται σε
2.620 και 856 άτομα αντίστοιχα».

Τέλος το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έκθεσης
είναι οι δαπάνες για την Άμυνα. Όπου αναφέ-
ρεται στην ίδια έκθεση: «…ιδιαίτερα τα τελευταία
χρόνια, ένεκα κυρίως της οικονομικής κρίσης,
οι προϋπολογισμοί για την άμυνα, έχουν μειωθεί
από 345.4 εκ. ευρώ το 2010 σε 318.9 ευρώ το
2015 επηρεάζοντας τα περιορισμένα ήδη εξο-
πλιστικά προγράμματα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και τις διεργασίες συντήρησης και εξασφά-
λισης ανταλλακτικών που μειώθηκαν από 105.4
εκ. ευρώ σε 68.7 εκ. ευρώ ήτοι κατά 35% για
τις αντίστοιχες περιόδους».

Όλα τα πιο πάνω αποτελούν πραγματικότητες
και βεβαίως η στήλη δεν επιχειρεί να μειώσει
την μελέτη του ΚΥΚΕΣΜΕ. Αντιθέτως το Κέντρο
έπραξε αυτό για το οποίο ιδρύθηκε, να δημο-
σιοποιεί επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες. 

Το θέμα μας είναι άλλο. Το θέμα μας είναι πως

βρισκόμαστε στο 2015, οδεύουμε στο 2016, δια-
νύουμε το 41ο έτος από την εισβολή ή αν θέλετε
το 52ο έτος από το κουτσούρεμα του Συντάγ-
ματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ακόμη
μετράμε τανκς. Μετράμε όπλα. Μετράμε τακτικό
και συνολικό στρατό. Μετράμε δαπάνες. 

Κάποιος τρίτος παρατηρητής θα θεωρούσε αυ-
τή την κατάσταση στην Κύπρο ως μια «σχιζο-
φρενική πορεία» ενός μικρού κράτους «ριγμένο
στο πέλαγος». Και υπό αυτή την σκοπιά το βλέ-
πουν όλοι οι τρίτοι είτε ως άμεσοι είτε ως έμ-
μεσοι διαμεσολαβητές για την επίλυση του κυ-
πριακού προβλήματος. 

Ευτυχώς, αυτή τη φορά στις συνομιλίες μεταξύ
Αναστασιάδη - Ακιντζί, τα μηνύματα που φτάνουν
είναι άκρως ενθαρρυντικά. Η λύση μπορεί να
επέλθει μέσα σε μερικούς μήνες. Οι δυο ηγέτες
εμφανίζονται όντως αποφασισμένοι και προχω-
ρούν με αρκετή αποφασιστικότητα. 

Η μοίρα της Κύπρου, δεν είναι να μετράμε
τανκς και όπλα. Το μέλλον της Κύπρου είναι να
μετράμε Πανεπιστήμια, Έρευνες και Επιτεύγ-
ματα. Και αυτή η πορεία βρίσκεται στα χέρια των
δυο ηγετών που συνομιλούν. 

Και έχουν υποχρέωση να φτάσουν στο τέλος…
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Τ ρία κεφαλαιώδη ζητήματα απομένουν για να
ολοκληρώσει η Κύπρος τις απαιτήσεις που

προκύπτουν μέσα από το Μνημόνιο, αλλά και
που την ίδια ώρα κρίνονται από ολόκληρη σχεδόν
την κοινωνία και όλους τους φορείς ως επιτα-
κτικές αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν, ώστε
το κράτος να μπορέσει να «αλλάξει ταχύτητα»
και να ορθοποδήσει με πρώτο μέλημα το συμ-
φέρον των πολιτών του. Πρόκειται για την ανα-
διάρθρωση του Δημοσίου, στο οποίο περιλαμ-
βάνεται και η αναδιοργάνωση του Κρατικού Μι-
σθολογίου, την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και τις απο-
κρατικοποιήσεις. 

«Βρισκόμαστε στους τελευταίους και συγκε-
κριμένα οκτώ μήνες του κυπριακού προγράμμα-
τος», δήλωσε στις 20 Ιουλίου, ο Υπουργός Οι-
κονομικών, Χάρης Γεωργιάδης για να προσθέσει:

«Ωστόσο, έχουν μείνει τρεις σημαντικές εκκρε-
μότητες στον τομέα των μεταρρυθμίσεων τις
οποίες θα συζητήσουμε αυτή τη βδομάδα. Οι εκ-
κρεμότητες έχουν να κάνουν με τη μεταρρύθμιση
της δημόσιας υπηρεσίας μεταξύ των οποίων η
ρύθμιση του τρόπου απόδοσης των μισθολογικών
αυξήσεων και της διαδικασίας προσλήψεων στο
μέλλον, το ζήτημα των αποκρατικοποιήσεων της
Cyta και των λιμανιών και το ζήτημα της μεταρ-
ρύθμισης στον τομέα της υγείας με τη διοικητική
και οικονομική αυτονόμηση των νοσοκομείων». 

Κρατικό Μισθολόγιο 
Η αναδιάρθρωση του κρατικού μισθολογίου ως

προς τις ετήσιες αυξήσεις των υπαλλήλων, σύμ-
φωνα με όλες τις ενδείξεις, θα έχει κεντρικό
άξονα τον ρυθμό ανάπτυξης του ίδιου του κρά-

τους και όχι ως ίσχυε σήμερα. Με λίγα λόγια, η
μέγιστη αύξηση που θα δίδεται στους υπαλλή-
λους δεν θα ξεπερνά τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυ-
ξης του κράτους.  

Επίσης, δεύτερος άξονας στον οποίο θα βα-
σίζονται οι αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων
θα είναι η παραγωγικότητα του κάθε υπαλλήλου.
Επί τούτου φαίνεται να συμφωνήθηκε κάτι επίσης
άκρως σημαντικό, το ότι θα υπάρχει οροφή στην
αξιολόγηση των υπαλλήλων ως «άριστοι/εξαί-
ρετοι». Εν ολίγοις, πλέον δεν θα μπορούν να
αξιολογούνται όλοι οι υπάλληλοι ενός τμήματος
ως «άριστοι/εξαίρετοι». 

Η νέα δομή του κρατικού μισθολογίου, θα πρέ-
πει να τεθεί σε ισχύ πριν το 2017, έτος κατά το
οποίο τερματίζονται οι έκτακτες εισφορές, και
ως εκ τούτου στην περίπτωση που δεν υπάρξει

Μνημόνιο: Οι τελευταίοι 8 μήνες
και οι 3 μεγάλες προκλήσεις 

Αναδιάρθρωση Δημόσιας Υπηρεσίας και Κρατικού Μισθολογίου – Αποκρατικοποίηση Λιμανιών και Cyta – ΓΕΣΥ και
Αυτονόμηση Νοσοκομείων, είναι τα τρία μεγάλα ζητήματα των επόμενων μηνών
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ριζική αλλαγή στο μισθολόγιο, τα έξοδα του κρά-
τους θα εκτοξευθούν εκ νέου σε άκρως επικίν-
δυνα επίπεδα, με αποτέλεσμα το Κράτος να πρέ-
πει να προχωρήσει σε επιπλέον δανεισμό για
να μπορέσει να αντεπεξέλθει. 

Αποκρατικοποίησεις 
Πρώτοι Οργανισμοί, στον κατάλογο των απο-

κρατικοποιήσεων, βρίσκονται τα Λιμάνια και η
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta). 

Η διαδικασία στα λιμάνια είναι αρκετά προχω-
ρημένη αφού εγκρίθηκε και το σχετικό νομοσχέ-
διο από τη Βουλή. 

Όσον αφορά την Cyta «δεν μπορεί να παρα-
μένει με τις δομές και τις διαδικασίες του 1970»
ανέφερε συγκεκριμένα ο Υπουργός Οικονομικών,
ο οποίος σημείωσε πως η κυβέρνηση θα προ-
σπαθήσει με επιχειρήματα να πείσει τη Βουλή
για ψήφιση των σχετικών νομοσχεδίων για τις
αποκρατικοποιήσεις. Την ίδια ώρα εμφανίστηκε
καθησυχαστικός ως προς τους εργαζομένους

στην ΑΤΗΚ, σημειώνοντας πως «είναι πλήρως
εξασφαλισμένοι».

Ως γνωστό παλαιότερα, ο κ. Γεωργιάδης είπε
πως στα πλάνα της Κυβέρνησης είναι η δημι-
ουργία μιας νέας κρατικής εταιρείας τηλεπικοι-
νωνιών, παράλληλα με τη Cyta, στην οποία θα
μεταφερθεί το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών
του ημικρατικού οργανισμού, με σκοπό την προ-
σέλκυση στρατηγικού επενδυτή ή επενδυτών
και βάσει του ίδιου σχεδιασμού, οι εργαζόμενοι
θα έχουν το δικαίωμα και την επιλογή εθελούσια
να αποχωρήσουν από τον οργανισμό, εγκατα-
λείποντας το σημερινό τους καθεστώς και να
μετατραπούν σε εργαζόμενους αυτής της νέας
εταιρείας, «λαμβάνοντας ελκυστικό πακέτο κι-
νήτρων».

Πάντως, αναμένεται να αντιμετωπίσει σοβαρά
προβλήματα η Κυβέρνηση επί του Νομοσχεδίου
για αποκρατικοποίηση της Cyta μέχρι δηλαδή να
εξασφαλίσει την έγκριση του από την Ολομέλεια
της Βουλής, αφού τα κόμματα της αντιπολίτευσης

εμφανίζονται από διστακτικά (ΔΗΚΟ) έως και
ανένδοτα (ΕΔΕΚ, ΑΚΕΛ). 

ΓΕΣΥ – Αυτονόμηση Νοσοκομείων 
Το τρίτο μεγάλο ζήτημα είναι το ΓΕΣΥ και η Αυ-

τονόμηση των Νοσοκομείων, όπου το δεύτερο
είναι προαπαιτούμενο για την ορθή εφαρμογή
του Γενικού Συστήματος Υγείας. 

Εξελίξεις για το ζήτημα της αυτονόμησης των
νοσοκομείων αναμένονται από τον Σεπτέμβριο,
αφού προγραμματίζεται με το πέρας της θερινής
περιόδου να εγκριθούν τα σχετικά νομοσχέδια
από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ωστόσο μετά και την παραίτηση του Υπουργού
Υγείας, Φίλιππου Πατσαλή, προστίθεται άλλος
ένας πονοκέφαλος στην Κυβέρνηση Αναστασιά-
δη, ιδιαίτερα μετά και τις επικρίσεις που ακού-
στηκαν από πλευράς του τέως υπουργού, ότι η
παραίτηση του είχε να κάνει με διαφορές που
προέκυπταν μεταξύ του ιδίου και της κυβέρνησης
στο θέμα της αυτονόμησης των νοσοκομείων.

Η επικαιροποίηση του μνημονίου ολοκλη-
ρώθηκε στις 24 Ιουλίου και στα πλαίσια

των επαφών της Τρόικας στην Κύπρο έγινε
αρχικώς μια τεχνοκρατική διαδικασία αξιο-
λόγησης με την καταγραφή δεδομένων εκ
μέρους της τρόικας σε σχέση με τις επιδό-
σεις της κυπριακής οικονομίας αλλά και την
πρόοδο των μεταρρυθμίσεων ενώ μετέπειτα
έγινε προσδιορισμός των προαπαιτουμένων
που θα επιτρέψουν τη συνέχιση της χρημα-
τοδότησης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Στήριξης. 

Η θετική αξιολόγηση, θα ανάψει το πράσινο
φως για εκταμίευση της δόσης των 500 εκα-
τομμυρίων ευρώ, χρήματα με τα οποία η κυ-
βέρνηση θα αποπληρώσει την τελευταία της
οικονομική υποχρέωση, που αφορά τη λήξη
ευρωπαϊκού ομολόγου (ΕΜΤΝ), συνολικού
ποσού ενός δισεκατομμυρίου ευρώ το οποίο
λήγει τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Οι αξιωματούχοι της Τρόικας ήταν αρκετές
και συνεχείς αυτή τη φορά αφού πέραν των
συναντήσεων τους με τον Υπουργό Οικονο-
μικών και με την Διοικήτρια της Κεντρικής
Τράπεζας, συναντήθηκαν με τον υπουργό
Ενέργειας, τον υφυπουργό παρά τω Προέδρω

και τον Επίτροπο Αποκρατικοποιήσεων. 
Παράλληλα επαφές είχαν με το ΔΣ της Ελ-

ληνικής Τράπεζας και την Επιτροπεία της Συ-
νεργατικής Κεντρικής Τράπεζας ενώ αντί-
στοιχες επαφές έγιναν και με εκπροσώπους
της Διοίκησης της Τράπεζας Κύπρου. 

Ακόμη ενημέρωση έγινε και στην Επιτροπή

Οικονομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων. 
Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι κατά την

επίσκεψη των αξιωματούχων της Τρόικας τέ-
θηκαν και οι παράμετροι για την κατάρτιση
του προϋπολογισμού για το 2016, ο οποίος
θα είναι ο τελευταίος που καταρτίζεται στο
πλαίσιο του μνημονίου.

Η επικαιροποίηση, τα €500 εκ. 
και ο Προϋπολογισμός του 2016
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ΦΟΥΡΝΟΙ ΖΟΡΠΑ 

Από την Αθηένου στη Νέα Υόρκη
Μονάδα παραγωγής και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

«Ο ι τέσσερις δεκαετίες ζωής βρίσκουν τους
Φούρνους Ζορπά να συνεχίζουν το ταξίδι

τους βασισμένοι στις ίδιες αξίες με τις οποίες ξε-
κίνησαν το 1975. Με ανθρωποκεντρική φιλοσοφία,
εργαζόμαστε καθημερινά με αγάπη και πάθος για
τον κλάδο μας». Αυτό ανέφερε μιλώντας στο EU-
ROΚΕΡΔΟΣ ο Δημήτρης Ζορπάς, Γενικός Διευ-
θυντής της εταιρείας Α. Ζορπάς & Υιοί. Αφορμή
για αυτή μας την συνομιλία με το Δημήτρη Ζορπά,
στάθηκε το άνοιγμα της εταιρείας σε χώρες του
εξωτερικού, αλλά και η συμπλήρωση 40 χρόνων
από την ημέρα που ψήθηκε το πρώτο αθηενίτικο
ψωμί, από την οικογένεια Ζορπά.  

Σχετικά με τα επεκτατικά σχέδια της εταιρείας
στο εξωτερικό ο κ. Ζορπάς είπε πως η εταιρεία
προχωρεί στο άνοιγμα του πρώτου καταστήματος
της περί τα τέλη Οκτώβριου στη Νέα Υόρκη, με
διαφοροποιημένο concept που θα συνάδει με την
εκεί αγορά, και με διαφορετική επωνυμία. 

«Σε αυτό το άνοιγμα, μας βοήθησε η εμπειρία
των τελευταίων χρόνων με τις εξαγωγικές μας
δραστηριότητες σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία,
Αγγλία, Ελλάδα και Σαουδική Αραβία αλλά και τη
δημιουργία μονάδας παραγωγής και καταστημάτων
σε συνεργασία με ντόπιους επιχειρηματίες στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου διαθέτουμε μο-
νάδα παραγωγής που εξυπηρετούμε τοπικές υπε-
ραγορές και μεγάλα καταστήματα», ανέφερε ο κ.
Ζορπας.

Ερωτηθείς για την απόφαση επέκτασης της εται-
ρείας στη Νέα Υόρκη τόνισε πως δεν ήταν μια
απόφαση που πάρθηκε από τη μια μέρα στην άλλη.
«Η απόφαση για επέκταση της εταιρείας στην Νέα
Υόρκη δεν πάρθηκε από τη μια μέρα στην άλλη.
Θεωρούμε ότι αποτελεί φυσικό συνεπακόλουθο
της μέχρι σήμερα πορείας της εταιρείας μας.
Απευθυνόμαστε σε μια εντελώς διαφορετική αγορά
την οποία έχουμε μελετήσει πολύ πριν αποφασί-
σουμε να κάνουμε αυτό το βήμα», είπε χαρακτη-
ριστικά.

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 55 καταστήματα
Φούρνων Ζορπάς παγκύπρια, ενώ η εταιρεία ερ-
γοδοτεί 1550 άτομα, τα οποία ο κ. Ζορπάς χαρα-
κτήρισε ως συναδέλφους. «Αποτελούν για εμάς
την επέκταση της οικογένειας μας», συμπλήρωσε.
Αναφερόμενος στο δίκτυο καταστημάτων της εται-

ρείας ανέφερε πως το τελευταίο κατάστημα Ζορ-
πάς, άνοιξε στην Λεωφόρο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ στο
Στρόβολο το οποίο εγκαινιάστηκε στα μέσα Ιουλίου.
«Ο Όμιλος εταιρειών Ζορπάς συμπεριλαμβάνει τα
ζαχαροπλαστεία Πραλίνα σε Λευκωσία και τώρα
στη Λεμεσό στην Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ το
οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 8 Ιουλίου
2015 με ένα διαφορετικό concept από τα υφιστά-
μενα καταστήματα. Το ζαχαροπλαστείο Πραλίνα
στη Λεμεσό θα διαθέτει πέραν των υπηρεσιών
του ζαχαροπλαστείου και το Pralina experience ένα
καφεστιατόριο όπου κανείς θα μπορεί να απολαύ-
σει ιδιαίτερες γαστρονομικές προτάσεις σε ένα

εκλεπτυσμένο περιβάλλον και με άρτια εκπαιδευ-
μένο προσωπικό για την καλύτερη δυνατή εξυπη-
ρέτηση», σημείωσε.  

Όταν αναφέραμε στον κ. Ζορπά, πως οι Φούρνοι
Ζορπά, είναι ο «κύριος παίκτης» στον τομέα τους,
μας επισήμανε πως μέλημα της εταιρείας είναι
να είσαι σωστός απέναντι στον πελάτη.  

«Το δικό μας μέλημα είναι να κάνουμε σωστά τη
δουλειά μας και να είμαστε σωστοί απέναντι στους
πελάτες μας. Υπηρετούμε το επάγγελμά μας με
πάθος και ζήλο και ευελπιστούμε ότι τα ορθά μη-
νύματα περνούν μέσα από το αποτέλεσμα της
σκληρής δουλειάς και αφοσίωσής μας. Δεν θεω-

Δημήτρης Ζορπάς, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Α. Ζορπάς & Υιοί
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ρούμε ότι χρειάστηκε ποτέ να μπούμε στη διαδι-
κασία να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε αυτού
του είδους μηνύματα στους πελάτες μας. Σεβό-
μαστε και σεβόμασταν πάντοτε τους όποιους αν-
ταγωνιστές μας στον τομέα της αρτοποιίας και
της ζαχαροπλαστικής». 

Σχολιάζοντας την ανάπτυξη των Φούρνων Ζορπά
είπε πως η καινοτομία ήταν πάντοτε χαρακτηρι-
στικό του DNA της εταιρείας. «Η όλη φιλοσοφία
των Φούρνων Ζορπά όπως είναι σήμερα, δημιουρ-
γήθηκε μέσα από την επιθυμία μας να καλύπτουμε
συνεχώς τις επιθυμίες του Κύπριου καταναλωτή.
Οι επιχειρησιακές αυτές κινήσεις έγιναν σταδιακά
και μετά από πολλές και εκτεταμένες έρευνες γι’
αυτό και αποδίδουν. Πέραν από τις υπηρεσίες
μέσα από τους Φούρνους μας που είναι το αρτο-
ποιείο, το ζαχαροπλαστείο, το Mageirio με είδη
ψησταριάς, τα σάντουιτς, η πίτσα και το Cafe 24,
ο Όμιλος εταιρειών Ζορπάς συμπεριλαμβάνει την
υπηρεσία τροφοδοσίας Zorbas Catering και τα ζα-
χαροπλαστεία Pralina στη Λευκωσία και σύντομα
στη Λεμεσό».  Ο κ. Ζορπάς σχολίασε επίσης και
το πόσο σημαντικές είναι οι επενδύσεις στην τε-
χνολογική ανάπτυξη. «Παρακολουθούμε και επεν-
δύουμε συνεχώς στην τεχνογνωσία στο κλάδο μας
και σαφώς εξελισσόμαστε και τεχνολογικά. Η τε-
χνολογία μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε την τε-
χνογνωσία μας και να επιτυγχάνουμε σταθερότητα
και ομοιομορφία των προϊόντων που παράγουμε
για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Η κύρια επένδυσή
μας όμως είναι και παραμένει στο ανθρώπινο δυ-
ναμικό», σημείωσε. 

Τέλος, όταν του ζητήσαμε να μας πει πόσο απαι-
τητικός είναι ο Kύπριος καταναλωτής μας ανέφερε
πως ο κόσμος της Κύπρου από τη μια ταξιδεύει
πολύ, και από την άλλη ενημερώνεται από τα μέσα
μαζικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να επιζητεί

συνεχώς καινούργιες προτάσεις. «Χαιρόμαστε ιδι-
αίτερα που ο Κύπριος καταναλωτής είναι απαιτη-
τικός, καθώς αποτελεί πρόκληση για εμάς και κί-
νητρο για να βελτιωνόμαστε συνεχώς» ανέφερε.

Από το 1975
Η εταιρεία Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ ιδρύθηκε στην

Αθηένου από τον Ανδρέα Ζορπά την 1η Οκτωβρίου
1975. Συστάθηκε ως εταιρεία περιορισμένης ευ-
θύνης στις 22/11/1979 με κύρια ασχολία την πα-
ραγωγή και διάθεση ειδών αρτοποιίας. Με το πέ-
ρασμα του χρόνου, η εταιρεία μεγάλωσε και εξε-
λίχθηκε σε ένα ολοκληρωμένο όμιλο εταιρειών πα-
ροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας, καλύπτοντας έτσι
περισσότερες ανάγκες του Κύπριου καταναλωτή.
Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η πα-
ραγωγή, διανομή και πώληση φρέσκων ειδών αρ-

τοποιίας και ζαχαροπλαστικής. 
Aυτή την περίοδο η εταιρεία γιορτάζει τα 40 χρό-

νια των Φούρνων Ζορπάς, με επίσημη ημερομηνία
την 1η Οκτωβρίου 2015. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα
55 καταστήματα Φούρνων Ζορπάς σε όλη τη Κύπρο
(26 Λευκωσία, 11 Λεμεσό, 10 Λάρνακα, 3 Αμμό-
χωστο, 5 Πάφο), 2 ζαχαροπλαστεία Pralina στη Λευ-
κωσία  και τρεις μονάδες παραγωγής στη Βιομη-
χανική Περιοχή Αραδίππου, στελεχωμένες  με τε-
λευταίου τύπου τεχνολογικό εξοπλισμό, οι οποίες
συγκαταλέγονται στις κορυφαίες του κόσμου.

Διανύοντας μια επιτυχημένη πορεία 40 χρόνων
και σημειώνοντας πρωτόγνωρη για τα κυπριακά
δεδομένα ανάπτυξη, ο μικρός φούρνος της Αθη-
ένου μετατράπηκε σε Όμιλο Εταιρειών ο οποίος
βασίζεται στην ανθρώπινη προσέγγιση και αξίες
τις οποίες ξεκίνησε.
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΜΗΣ
Αντιπρόεδρος Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού

Ο τομέας του τουρισμού
διαχρονικά έχει αδικηθεί
Το θέμα του All Inclusive επιβάλλεται να συζητηθεί σε κορυφαίο Ευρωπαϊκό επίπεδο

Στη χώρα μας τα πάντα
περιστρέφονται γύρω από
τον τομέα του τουρισμού και
είναι καιρός να το
καταλάβουμε. Αυτό τόνισε
σε συνέντευξη του στο
EUROΚΕΡΔΟΣ ο Κώστας
Κουμής, αντιπρόεδρος του
Κυπριακού Οργανισμού
Τουρισμού, σημειώνοντας
παράλληλα την
απογοήτευση για το γεγονός
ότι ενώ η χώρα μας
καταγράφει 40 χρόνια
ιστορίας στον τουρισμό
«δυστυχώς συζητούμε
ακόμη τα βασικά». Την ίδια
ώρα τονίζει πως το All
Inclusive δεν είναι ούτε
ευλογία ούτε κατάρα, απλά
απαιτεί προσεκτική
προσέγγιση και συζήτηση
στα κορυφαία Ευρωπαϊκά
όργανα. Παράλληλα δεν
παρέλειψε να χαρακτηρίσει
ως πολύ θετικό στοιχείο την
κίνηση της κυβέρνησης για
χάραξη εθνικής στρατηγικής
για τον τουρισμό.
«Αργήσαμε, ο τουρισμός
άξιζε να αποκτήσει προσοχή
εθνικής σημασίας πολύ
νωρίτερα», τονίζει στην
συνέντευξη που ακολουθεί. 
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- Πόσο ρεαλιστικός είναι ο στόχος του ΚΟΤ για
διατήρηση των αφίξεων στα περσινά νούμερα
που ήταν της τάξης των 2,4 εκ. τουριστών;

-Εάν μου θέτατε αυτή την ερώτηση κάποιους
μήνες πριν θα σας έλεγα ότι η επίτευξη των περ-
σινών αποδόσεων είναι ένα δύσκολος στόχος.
Η επεξήγηση σ αυτό, είναι ότι είχε διαφανεί από
νωρίς ότι μία από τις κυριότερες μας αγορές, η
Ρωσική τουριστική αγορά που κατείχε πέρσι το
26% των συνολικών αφίξεων είχε εισέλθει σε
περίοδο κρίσης, συνέπεια αρκετών παραγόντων.
Θα ήθελα να τονίσω ότι οι αρχικές εκτιμήσεις
υπολόγιζαν μείωση των αφίξεων κατά 50% από
την Ρωσική αγορά, κάτι που σε απόλυτους αριθ-
μούς ανέρχεται σε 318000 τουρίστες. Μία τόσο
μεγάλη απώλεια δύσκολα θα αναπληρωνόταν
από τις υπόλοιπες αγορές. Όμως εργαστήκαμε
σκληρά, συνεργαστήκαμε με όλους τους εταίρους
με σκοπό την ελαχιστοποίηση της μείωσης από
την Ρωσική αγορά και την παράλληλη άνοδο άλ-
λων αγορών, και θα έλεγα ότι τα καταφέραμε. Η
ρωσική αγορά κατέγραψε απώλειες τους πρώ-
τους πέντε μήνες της τάξης του 18%, που είναι
η χαμηλότερη στην Ευρώπη,  ενώ οι πλείστες
άλλες αγορές καταγράφουν αύξηση με πιο ση-
μαντική την αύξηση από το Η.Β. που είναι της τά-
ξης του 16%, με αποτέλεσμα να υπολογίζεται
ότι το 2015 ο συνολικός αριθμός αφίξεων θα
είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι. 

- Πώς ερμηνεύετε το γεγονός ότι η Κύπρος
παραμένει καθηλωμένη στα ίδια επίπεδα αφί-
ξεων τα τελευταία χρόνια; Πιστεύετε ότι ο πά-
λαι ποτέ στόχος των 3 εκατομμυρίων τουρι-
στών μπορεί να επιτευχθεί; 

- Πράγματι η χώρα μας παραμένει καθηλωμένη
εδώ και χρόνια περίπου στα 2.5 εκατομμύρια αφί-
ξεις. Αυτό οφείλεται σε μία σειρά από λόγους. Η
μη ανάπτυξη σε ικανοποιητικό βαθμό των ειδικών
μορφών τουρισμού, τα κατά καιρούς προβλήματα
αεροπορικής σύνδεσης, τα υψηλά τέλη αεροδρο-
μίων που δεν είναι πάντα υψηλά καθώς ως γνωστό
o διαχειριστής των αεροδρομίων προωθεί κατά
περιόδους σχέδια κινήτρων, η μη ικανοποιητική
διείσδυση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές αγορές,
σε συνδυασμό με την ανάδυση και την άνοδο αν-
ταγωνιστικών γειτονικών και όχι μόνο αγορών συ-
νέτειναν στο να παραμένουμε προσκολλημένοι
στα ίδια αυτά επίπεδα. Βεβαίως κατά την προσω-
πική μου άποψη, ο κυριότερος λόγος είναι το γε-
γονός ότι δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να προσ-
δώσουμε λύσεις στο πρόβλημα της εποχικότητας.
Εάν λάβουμε υπόψη ότι κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες η πληρότητα των ξενοδοχειακών μας μο-
νάδων πλησιάζει το 100%, ουσιαστικά για να πλη-
σιάσουμε τον πάλαι ποτέ στόχο των 3 εκατομμυ-
ρίων τουριστών θα πρέπει να προκαλέσουμε επι-
μήκυνση της τουριστικής περιόδου, ενώ σίγουρα

σ’ αυτό θα βοηθήσει και μία πιθανή αύξηση των
κλινών. 

- Πιστεύετε ότι το πρόβλημα της εποχικότητας
μπορεί να επιλυθεί;

- Προσωπικά δεν πιστεύω στην απόλυτη επίλυση
του προβλήματος, πιστεύω όμως στην άμβλυνση
του, πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχουν περιθώρια βελ-
τίωσης. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι από το
σύνολο των 2.5 σχεδόν εκατομμυρίων επισκεπτών
μόνο το 13% επισκέπτεται τη χώρα μας την πε-
ρίοδο Νοέμβριος – Μάρτιος, και από αυτούς το
89% δηλώνει ότι το βασικότερο κίνητρο επίσκεψης
στη χώρα μας είναι το ήπιο κλίμα. Αυτή η απάντηση
κατά την άποψη μου έχει βαθύ περιεχόμενο το
οποίο αναλύεται σε δύο όψεις. 

Πρώτο ότι το ήπιο μας κλίμα μπορεί να αποτε-
λέσει την βάση για αύξηση της επισκεψιμότητας
κατά τους χειμερινούς μήνες και από την άλλη κα-
ταδεικνύει ότι δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε
καταφέρει να αναπτύξουμε ή να προβάλουμε τις
εξειδικευμένες μορφές τουρισμού επαρκώς, προ-
κειμένου να βελτιωθεί η επισκεψιμότητα κατά τους
χειμερινούς μήνες. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω
ουσιαστικά είναι ότι δηλαδή δεν έχουμε καταφέρει
να αναπτύξουμε κάτι που να υπερισχύει ως κίνητρο
επίσκεψης του ήπιου κλίματος. Βεβαίως θα ήθελα
να τονίσω ότι ως ΔΣ έχουμε αποδώσει ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάπτυξη των ειδικών προϊόντων,

έχουμε θεσπίσει την λειτουργία θεματικών και
διατμηματικών επιτροπών, είμαστε στη διαδικασία
ετοιμασίας εξειδικευμένων εργαλείων προώθησης
και άλλα. Γενικώς για το θέμα της εποχικότητας
θεωρώ ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και ότι
οι 6 μήνες υψηλής επισκεψιμότητας μπορούν να
αυξηθούν σταδιακά. Απαιτείται όμως συλλογική
προσπάθεια. 

- Κατά την συζήτηση του κρατικού προϋπολο-
γισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων θίξατε
την ανάγκη για αύξηση της κρατικής χορηγίας
προς τον ΚΟΤ. Θεωρείτε ότι η μείωση του προ-
ϋπολογισμού του ΚΟΤ έχει προεκτάσεις στις
προσπάθειες προβολής της χώρας μας; 

- Είναι αλήθεια ότι ο προϋπολογισμός του ΚΟΤ
έχει μειωθεί δραστικά τα τελευταία χρόνια. Εν-
δεικτικά θα ήθελα να αναφέρω ότι το 2009 ο προ-
ϋπολογισμός του ΚΟΤ ανερχόταν στα 102εκ. ενώ
φέτος είναι μόνο 50εκ. Σίγουρα αυτό έχει προ-
εκτάσεις στις προσπάθειες προβολής της χώρας
μας, καθώς είναι γνωστό,  ότι χωρίς χρήμα δεν
μπορείς να αγοράσεις υπηρεσίες. Όμως ως ΔΣ,
σε συνεργασία πάντοτε με τα αρμόδια τμήματα
του οργανισμού προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε
τις νέες τεχνολογίες που θεωρητικά και πρακτικά
κοστίζουν λιγότερα και είμαστε σε μία συνεχή προ-
σπάθεια προώθησης της χώρας μας. Βεβαίως δεν
θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η χώρας μας ακολου-

Θεωρώ αδιανόητο τουριστικές περιοχές που φιλοξενούν
εδώ και δύο και πλέον δεκαετίες χιλιάδες τουρίστες να
στερούνται βασικών υποδομών, όπως για παράδειγμα η
περιοχή «Τάφοι των Βασιλέων» στην Πάφο ή η περιοχή
«Κάππαρης» στο Παραλίμνι.
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θούσε και ακολουθεί αναγκαστικά πολιτικές λιτό-
τητας λόγω της κακής πορείας των δημοσίων οι-
κονομικών. Οπότε η μείωση του προϋπολογισμού
ήταν αναπόφευκτη.  Επί της ευκαιρίας θα ήθελα
να τονίσω ότι παρά το γεγονός ότι ολόκληρη η κυ-
πριακή οικονομία έχει περιέλθει σε ύφεση, ο το-
μέας του τουρισμού συνέχισε να κινείται σε πολύ
υψηλά επίπεδα, με την οικονομική του συνεισφορά
να παραμένει σχεδόν αναλλοίωτη. Ο τουρισμός
απέδειξε για άλλη μια φορά ότι αποτελεί την
ναυαρχίδα της κυπριακής οικονομίας, αν και δια-
χρονικά έχει αδικηθεί από το κεντρικό κράτος. 

- Τι εννοείτε λέγοντας «ότι ο τουρισμός έχει
διαχρονικά αδικηθεί από το κεντρικό κράτος»;

- Ο κυπριακός τουρισμός έχει πέραν των 40 ετών
ιστορίας. Είναι γνωστό ότι οι βάσεις του κυπριακού
τουρισμού είχαν τεθεί στην κατεχόμενη πόλη της
Αμμοχώστου. Εντούτοις, και ενώ όλα αυτά τα χρό-
νια ο τομέας του τουρισμού έχει αποδείξει πολ-
λάκις το μέγεθος του και την τεράστια συνεισφορά
του στην κυπριακή οικονομία, η οποία σύμφωνα
με το World Travel and Tourism Council ξεπερνά
το 20% του ΑΕΠ, δυστυχώς διαπιστώνω καθημε-
ρινά ότι συζητούμε ακόμη τα βασικά. Θεωρώ αδια-
νόητο για παράδειγμα να συζητούμε ακόμη με δυ-
σπιστία την κατασκευή έργων όπως τα καζίνα, ή
να κολλάμε σε λεπτομέρειες για την κατασκευή
γηπέδου γκολφ σε μία περιοχή όπως η Αγία Νάπα
που κατέχει τις περισσότερες τουριστικές κλίνες.
Επίσης θεωρώ αδιανόητο τουριστικές περιοχές
που φιλοξενούν εδώ και δύο και πλέον δεκαετίες
χιλιάδες τουρίστες να στερούνται βασικών υπο-
δομών, όπως για παράδειγμα η περιοχή ‘Τάφοι
των Βασιλέων στην Πάφο’ ή η περιοχή ‘Κάππαρης’
στο Παραλίμνι. 

Προσωπικά εντοπίζω καθημερινά δεκάδες κενά
που έπρεπε να είχαν διορθωθεί από χρόνια. Θε-
ωρώ επίσης αδιανόητο να εντοπίζουμε ακόμη και
σήμερα δημοφιλείς αρχαιολογικούς χώρους που
χαρακτηρίζονται από δυσκολίες πρόσβασης ή και
περιορισμένο ωράριο. Λυπάμαι να παρατηρήσω
ότι κενά εντοπίσαμε και στον ΚΟΤ. Προσωπικά
είχα εκπλαγεί όταν διαπίστωσα ότι στον καθ’ ύλη
αρμόδιο οργανισμό τουρισμού δεν υπήρχαν στοι-
χεία για το inbound traffic των ανταγωνιστικών μας
αγορών, ή για το outbound traffic των κυριότερων
μας αγορών, ή που δεν υπήρχε μία μέτρηση που
να καταδεικνύει τον όγκο του All Inclusive. Τα πα-
ράδοξα είναι πολλά, όπως για μένα παράδοξο είναι
και το γεγονός ότι διαχρονικά δεν μεριμνήσαμε η
πρωτεύουσα μας, η Λευκωσία, να αποκτήσει του-
ριστική αξία και επισκεψιμότητα. Βλέπω όμως ότι
γίνονται κάποιες κινήσεις από τον Δήμαρχο και
το νυν Δημοτικό Συμβούλιο προς την ορθή κατεύ-
θυνση και με κάνει αισιόδοξο. Γενικά ομιλούντες
ο κυπριακός τουρισμός απαιτεί μία ολική προσέγ-
γιση, μία εθνική στρατηγική και θα έλεγα ότι θα

πρέπει να καταγραφεί στα πολύ θετικά στοιχεία
της κυβέρνησης η χάραξη εθνικής στρατηγικής
για τον τουρισμό. Αργήσαμε, ο τουρισμός άξιζε να
αποκτήσει προσοχή εθνικής σημασίας πολύ νω-
ρίτερα. 

- Σχετικά με το All Inclusive, πως θα το χαρα-
κτηρίζατε; Ευλογία ή κατάρα;

- Προσωπικά με το θέμα του All Inclusive είχα
ασχοληθεί αρκετά πολύ πριν τον διορισμό μου στο
ΔΣ του ΚΟΤ. Το All Inclusive δεν είναι ούτε ευλογία
ούτε κατάρα. Το All Inclusive είναι αναπόσπαστο
κομμάτι της τουριστικής αγοράς και απαιτεί προ-
σεκτική προσέγγιση. Γνωρίζουμε όλοι ότι ως προ-
ϊόν έχει ευνοηθεί από την οικονομική κρίση, και
γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν έρευνες που κα-
ταδεικνύουν ότι είναι η πρώτη επιλογή στις οικο-
γένειες με παιδιά. Από την άλλη γνωρίζουμε όλοι
ότι η αυξανόμενη ζήτηση του είναι πιθανόν να οδη-
γήσει ολόκληρα τουριστικά θέρετρα σε μαρασμό.
Προσωπικά έχω την άποψη ότι μπορεί να αποδεχ-
θεί κάποιες προσεκτικές ρυθμίσεις. Θα πρέπει
να τονιστεί ότι η αυξανόμενη ζήτηση του All Inclu-
sive είναι ένα θέμα που απασχολεί και αντιμετω-
πίζεται ως πρόβλημα όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά
και σε πολλές άλλες χώρες. Ουσιαστικά πέραν
απλών παρεμβάσεων καμία χώρα δεν το έχει αγ-
γίξει δια το λόγο ότι το διεθνές επίπεδο ανταγω-
νισμού είναι πολύ υψηλό. Θεωρώ ότι το All Inclusive
θα πρέπει να αναδειχθεί πλέον ως Ευρωπαϊκό ζή-
τημα και να συζητηθεί στα κορυφαία όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως ΚΟΤ έχουμε κάνει κινή-
σεις προς αυτή την κατεύθυνση καθώς στην τε-
λευταία σύνοδο του European Travel Commission
(ETC) όπου συμμετείχα εγώ και η Αν. Γ.Δ. Αννίτα
Δημητριάδου, ζητήσαμε την εγγραφή του θέματος
για συζήτηση στην επόμενη σύνοδο αλλά και την
εκπόνηση σχετικής μελέτης από πλευράς ETC σε

Ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ένας οργανισμός που
είναι άμεσα συνδεδεμένος με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, οπότε θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα η συζή-
τηση του θέματος θα προχωρήσει στο κορυφαίο
Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

- Πόσο σημαντική είναι η επιμόρφωση των επαγ-
γελματιών του τουρισμού; 

- Η επιμόρφωση των επαγγελματιών του κλάδου
και η ανάπτυξη τουριστικής συνείδησης θεωρώ
ότι είναι δύο στοιχεία που επιβάλλεται να ενδια-
τρίψουμε, και ως ΚΟΤ έχουμε κάνει αρκετές κι-
νήσεις προς αυτή την κατεύθυνση και θα έλεγα
ότι εντάσσονται στην πολιτική της εξωστρέφειας
που έχουμε εξαγγείλει ως ΔΣ. Θα εξαγγείλουμε
μεθόδους ανάπτυξης τουριστικής συνείδησης και
επιμόρφωσης πολύ σύντομα. 

- Ποιο μήνυμα θα θέλατε να μεταφέρετε στους
επαγγελματίες του τουρισμού; 

- Τα πράγματα στον τουρισμό έχουν αλλάξει, ή
ορθότερα οι εύκολες εποχές έχουν περάσει ανε-
πιστρεπτί.  Το  επίπεδο ανταγωνισμού τόσο μεταξύ
των χωρών, όσο και μεταξύ των τουριστικών μο-
νάδων έχει ανέβει κατακόρυφα, και πλέον η ση-
μαντικότερη παράμετρος επιτυχίας είναι ο παρά-
γοντας ποιότητα σε συνάρτηση πάντοτε με τον
παράγοντα προβολή. Ο ξένος επισκέπτης ή και ο
εγχώριος επισκέπτης αναζητεί πλέον υψηλή ποι-
ότητα σε όλες τις πτυχές φιλοξενίας. Δεν έχουμε
άλλη επιλογή από του να προσφέρουμε ποιότητα,
και θα έλεγα γνήσια φιλοξενία και αγάπη. Τα περί
διαχρονικής αδικίας που ανέφερα πιο πάνω σί-
γουρα προκαλούν απογοήτευση, θεωρώ όμως ότι
με το πέρασμα του χρόνου η αδικία θα εξομαλυν-
θεί, εάν βεβαίως αντιληφθούμε όλοι την τεράστια
αξία του τομέα του τουρισμού. Στη χώρα μας τα
πάντα περιστρέφονται γύρω από τον τομέα του
τουρισμού και είναι καιρός να το καταλάβουμε.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου

Η επαρχία Αμμοχώστου δεν
πρέπει να βάζει εξάμηνο λουκέτο 

- Η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου είναι το
πιο «δυνατό χαρτί» του κυπριακού τουρισμού.
Ποιες είναι οι θέσεις του Επιμελητηρίου;

- Η ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου χρειάζεται
νέα έργα, καινούργιες υποδομές και σύγχρονες
αναπτύξεις. Αν και λόγω του τουρισμού η επαρ-
χία μας συνεισφέρει περισσότερα από άλλες
επαρχίες στο ΑΕΠ της χώρας, εντούτοις η επι-
στροφή των ανάλογων επενδύσεων από την Πο-
λιτεία δεν είναι η σωστή. Δυστυχώς, η ελεύθερη
Επαρχία Αμμοχώστου έμεινε πίσω σε υποδομές
και έργα αναπτύξεως. Αν δεν ήταν οι ιδιωτικές
επενδυτικές πρωτοβουλίες η επαρχία μας θα
είχε παραμείνει σε χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης.
Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα το χειμώνα όπου πλεί-
στες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες με
το τουρισμό παραμένουν κλειστές. Είναι απα-
ράδεκτο μια επένδυση εκατοντάδων εκατομμυ-
ρίων να χρησιμοποιείται μόνο 6 μήνες το χρόνο.
Χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες από
όλους τους φορείς ώστε η τουριστική περίοδος
στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου να αρχίσει
να επιμηκύνεται σταδιακά μέχρι να φθάσει να
λειτουργεί ολόχρονα. Το Επιμελητήριο αναλαμ-
βάνει πρωτοβουλία με τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς σε αυτή του την προσπάθεια. Χρόνια τώρα,
προωθεί και υποστηρίζει τη δημιουργία νέων έρ-
γων υποδομής που θα εμπλουτίσουν ακόμη πε-
ρισσότερο το τουριστικό προϊόν. Τέτοια έργα εί-
ναι ο εξωραϊσμός και ανάπλαση του Ποταμού
Λιοπετρίου, το φράγμα της Άχνας, και η Λίμνη
Παραλιμνίου. Όσον αφορά την ανάπτυξη της κυ-
πριακής οικονομίας γενικότερα, το Επιμελητήριο
πιστεύει ότι για να επέλθει ανάπτυξη πρέπει να
αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας της κρατικής μη-
χανής και να προχωρήσει το θέμα με τις απο-
κρατικοποιήσεις.

Είναι απαράδεκτο μια επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων να χρησιμοποιείται μόνο έξι μήνες το χρόνο, την
περίοδο του καλοκαιριού, και τους υπόλοιπους μήνες να βάζει «λουκέτο, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, Γιώργο Μαυρουδή. Χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες από
όλους τους φορείς ώστε η τουριστική περίοδος στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου να αρχίσει να επιμηκύνεται
σταδιακά μέχρι να φθάσει να λειτουργεί ολόχρονα, υπογράμμισε σε συνέντευξη του στο ΕUROKΕΡΔΟΣ. 
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- Ποιες ενέργειες έχουν γίνει, ποια έργα
έχουν υλοποιηθεί στην Επαρχία τα οποία την
έχουν αναβαθμίσει; 

- Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου είχε αναλάβει
την πρωτοβουλία και το συντονισμό στη δημι-
ουργία μαρίνας στην Αγία Νάπα εδώ και 2 δε-
καετίες. Όπως γνωρίζετε, οι προσπάθειες μας
καρποφόρησαν και σήμερα με τη συμμετοχή ξέ-
νου επενδυτή από την Αίγυπτο, το όλο έργο
παίρνει την πορεία της υλοποίησης. Το όλο έργο
θα αναβαθμίσει σε τεράστιο βαθμό την περιοχή,
θα δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία, θα δη-
μιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και το κυριό-
τερο θα αναδείξει ακόμα περισσότερο το του-
ριστικό πρόσωπο της περιοχής μας. Εκτός από
τη δημιουργία μαρίνας στην Αγία Νάπα, θα πραγ-
ματοποιηθεί και μαρίνα στον Πρωταρά, η οποία
θα εμπλουτίσει ακόμη περισσότερο το ναυτικό
τουρισμό. Επιπρόσθετα έχει αποπερατωθεί με-
γάλο μέρος των παραλιακών πεζόδρομων στον
Πρωταρά και την Αγία Νάπα.

- Τι πιστεύετε ότι επιβάλλεται να γίνει προς
την καλυτέρευση του τουριστικού μας προ-
ϊόντος γενικότερα; 

- Μεταξύ άλλων θα πρέπει να καλλιεργηθεί
νέα τουριστική εικόνα. Θα ήταν καλύτερα να
υπάρχει ομοιομορφία π.χ. στις πινακίδες των
καταστημάτων. Επίσης θα πρέπει να γίνει ανα-
δόμηση των ποδηλατοδρόμων προς την ενδο-
χώρα που να συνδέει π.χ. μνημεία πολιτιστικής
κληρονομιάς. Θα πρέπει επίσης να δοθεί έμφαση
στον αθλητικό τουρισμό, με νέες σύγχρονες
υποδομές οι οποίες θα βοηθήσουν και στην επι-
μήκυνση της τουριστικής περιόδου. Επιβάλλεται
ακόμα να προχωρήσει άμεσα το έργο ανάπλασης
του Ποταμού Λιοπετρίου, έργο το οποίο καθυ-
στερεί αδικαιολόγητα. 

- Ποια είναι η άποψη σας για τις εξελίξεις
στο Κυπριακό, σε συνάρτηση με το θέμα της
επιστροφής της Αμμοχώστου;

- Ως Επιμελητήριο Αμμοχώστου χαιρετίζουμε
και στηρίζουμε την επανέναρξη των συνομιλιών
και ειδικά τη συμπερίληψη από τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη της επιστροφής της Αμμοχώστου
στα πρώτα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
(ΜΟΕ) που δόθηκαν στην Τουρκοκυπριακή πλευ-
ρά. Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι η τουρκοκυ-
πριακή πλευρά και κατ’ επέκταση η Τουρκία θα
ανταποκριθεί θετικά στα ΜΟΕ που της προτεί-
ναμε και έτσι σύντομα θα μπορέσουμε να επι-
στρέψουμε στην αγαπημένη μας πόλη. Σίγουρα
δεν τρέφουμε αυταπάτες, ούτε παραγνωρίζουμε
τις πολλές δυσκολίες για επίλυση του κυπριακού.
Ωστόσο, έχουμε την πεποίθηση ότι αυτή τη φορά
υπάρχουν αυξημένες ελπίδες για οριστική δι-
ευθέτηση του εθνικού μας θέματος.

Αυτό το στηρίζουμε στους εξής λόγους: 

1. Ο διεθνής παράγοντας παρουσιάζεται πιο
αποφασιστικός στο να προωθήσει μια λύση του
κυπριακού η οποία ευνοείται και από τις γεω-
πολιτικές εξελίξεις στη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου.

2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζεται διατε-
θειμένη να εμπλακεί πιο ενεργά στο κυπριακό.

3. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δεδη-
λωμένη πολιτική βούληση για αναζήτηση λύσης.

4. Η εκλογή του Μουσταφά Ακκιντζί στην ηγε-
σία των τουρκοκυπρίων δημιουργεί μεγαλύτερες
ελπίδες για λύση.

5. Η ανεύρεση φυσικού αερίου στην Κυπριακή
ΑΟΖ και οι δυναμικές που δημιουργεί η εμπορική
αξιοποίηση του στην περιφέρεια μας, μπορεί να
λειτουργήσει ως καταλύτης στις προσπάθειες
επίτευξης λύσης του κυπριακού.

Εμείς από την πλευρά μας στηρίζουμε πλήρως
τη νέα προσπάθεια και θα σταθούμε δίπλα στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πολύ δύσκολο
έργο του. Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα
συνεχίσουμε να προωθούμε τη Δικοινοτική Πρω-
τοβουλία για την Αμμόχωστο, στηρίζοντας την
οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των Ε/Κ και
Τ/Κ Αμμοχωστιανών.

Παράλληλα, αρχίσαμε την προεργασία για με-

λέτη τρόπων ανοικοδόμησης της πόλης μας. Στα
πλαίσια αυτά, περιλαμβάνεται και η δικοινοτική
μελέτη «Hands on Famagusta», η οποία αποτυ-
πώνει και χαρτογραφεί την Αμμόχωστο. Επίσης,
έχουμε έρθει σε επαφή με διάφορους εμπειρο-
γνώμονες, οι οποίοι μας συμβουλεύουν για τρό-
πους σωστής λειτουργικής ανοικοδόμησης της
Αμμοχώστου. Ακόμα, το ΕΒΕ Αμμοχώστου υπέ-
βαλε πρόσφατα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
εισήγηση για τη δημιουργία ενός «Διεθνούς Τα-
μείου Ανοικοδόμησης της Αμμοχώστου» στο
οποίο να μπορούν να συνεισφέρουν κράτη, διε-
θνείς οργανισμοί και όσοι άλλοι επιθυμούν. Κατά
τη γνώμη μας η δημόσια εξαγγελία ενός τέτοιου
Ταμείου θα λειτουργήσει ενισχυτικά στις προ-
σπάθειες λύσης του κυπριακού και επιστροφής
της Αμμοχώστου.

- Τι περιλαμβάνει η δικοινοτική μελέτη
“Hands on Famagusta”;

- Η δικοινοτική μελέτη «Hands on Famagusta»
περιλαμβάνει τη μακέτα από τη Σαλαμίνα μέχρι
τη Δερύνεια, μια διαδραστική ιστοσελίδα με τον
τρισδιάστατο χάρτη της πόλης και ένα αστικό
παιχνίδι στο οποίο άτομα, φορείς ή οργανισμοί
μπορούν να διαμορφώσουν το δικό τους όραμα
για μια ενιαία πόλη της Αμμοχώστου. Αυτό επι-
τεύχθηκε με τη βοήθεια 35 νεαρών εθελοντών
από τις δύο κοινότητες, Ελληνοκυπρίων και Τουρ-
κοκυπρίων αρχιτεκτόνων και πολεοδόμων, οι
οποίοι περπάτησαν όλη την επικράτεια της πόλης
της Αμμοχώστου, εκτός της περίκλειστης πε-
ριοχής και κατέγραψαν πληροφορίες για την υφι-
στάμενη κατάσταση της πόλης. Για την υλοποί-
ηση του στόχου αυτού, πραγματοποιήθηκαν ερ-
γαστήρια στα οποία συμμετείχαν ακαδημαϊκοί,
επαγγελματίες από διάφορους τομείς, αλλά και
το ευρύτερο κοινό. Οι δραστηριότητες του
«Hands-On-Famagusta» υποστηρίχθηκαν από το
United States Agency for International Develop-
ment, το Mahallae, το UNDP-Act και το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέσσερα «προαπαιτούμενα
για την ομαλότητα
Τι χρειάζεται να γίνει προκειμένου η οικονομία της Ελλάδας να μπορέσει να «πατήσει στα πόδια της»
κατά τους αμέσως επόμενους μήνες;

Σ ύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, απαι-
τούνται τέσσερα σαφή προαπαιτούμενα προ-

κειμένου η Ελλάδα να παραμείνει τελικά στη
ζώνη του ευρώ και να δημιουργήσει σταδιακά
τις προϋποθέσεις προκειμένου να επιστρέψει
σε κατάσταση ομαλότητας: Πρώτον, η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα να ανοίξει ακόμη πε-
ρισσότερο την κάνουλα της χρηματοδότησης
προς τους ελληνικούς χρηματοπιστωτικούς Ομί-
λους. Δεύτερον, το πολιτικό προσωπικό της χώ-
ρας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, υπο-
γράφοντας το τρίτο μνημόνιο μέσα στον Αύγου-
στο και προχωρώντας στη συνέχεια σε εκλογές

χωρίς την πρόκληση νέων τριγμών και αβεβαι-
οτήτων. Τρίτον, πολύ προσεκτικοί και αποτε-
λεσματικοί χειρισμοί σε τεχνοκρατικό επίπεδο
(Τράπεζα της Ελλάδος, διευθυντικά στελέχη
υπουργείων, οργανισμοί δημοσίου και ανεξάρ-
τητοι φορείς). Και τέταρτον, τη διαμόρφωση
μιας ξεκάθαρης και απαιτούμενης πολιτικής που
θα προσπαθήσει να μας βγάλει από την κρίση,
καθώς από τα τέλη του 2014 έως και σήμερα ο
δημόσιος τομέας, έχει… κατεβάσει τα μολύβια.

Η πρόσφατη κίνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας να αυξήσει τη χρηματοδότηση (ELA)
προς τις ελληνικές τράπεζες κατά 900 εκ. ευρώ
αποτελεί θετική ένδειξη, καθώς δείχνει την πρό-
θεση του κ. Ντράγκι να βοηθήσει την «επανεκ-
κίνηση» της ελληνικής οικονομίας, στο βαθμό
που η Βουλή της χώρας θα τηρεί τα συμφωνη-
θέντα της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής των
Βρυξελλών.

Η αλήθεια βέβαια είναι πως η ελληνική οικο-
νομία χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα
από την ΕΚΤ προκειμένου να «ξεμπλοκάρει» από

τα αδιέξοδα που της προκάλεσαν η επιβολή κε-
φαλαιακών ελέγχων και το συνεπακόλουθο κλεί-
σιμο των τραπεζών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό των
μπλοκαρισμένων εισαγωγών. Αν η συγκεκριμένη
εκκρεμότητα δεν τακτοποιηθεί σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα, τότε θα δούμε ελλείψεις σε ει-
σαγόμενα προϊόντα, αλλά και σε πρώτες ύλες
με αποτέλεσμα να δούμε να καταφέρεται πλήγμα
τόσο στην εγχώρια παραγωγή, όσο και στις εξα-
γωγές. Βέβαια, και η διευθέτηση του συγκεκρι-
μένου θέματος θα απαιτήσει και αυτή κάποια
εξαγωγή καταθέσεων και για το λόγο αυτό απαι-
τείται μια πρόσθεση κεφαλαιακή ένεση από την

ΕΚΤ. Γενικότερα, η στάση της ΕΚΤ κρίνεται ως
ιδιαίτερα σημαντική, προκειμένου να μειωθεί η
αβεβαιότητα στη χώρα και να αρχίσουν σταδιακά
οι Έλληνες καταθέτες να επιστρέφουν τα χρή-
ματά τους στα γκισέ των ελληνικών τραπεζών.
Ωστόσο, για να γίνει κάτι τέτοιο, φαίνεται πως
θα απαιτηθεί κάμποσος χρόνος ακόμη, παρά τις
εκκλήσεις της προέδρου του Συνδέσμου Ελλη-
νικών Τραπεζών, Λούκας Κατσέλη.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όμως, είναι
βέβαιο πως θα εξαρτήσει τη στάση της από το
βαθμό προόδου που θα σημειώνεται στις σχέσεις
Ελλάδας-Ευρώπης και συγκεκριμένα, μετά την
πρόσφατη ψήφιση των προαπαιτούμενων μέτρων

Του Στέφανου
Κοτζαμάνη
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από την Βουλή, στο κατά πόσο θα εξελιχθούν
ομαλά μέσα στον Αύγουστο οι διαπραγματεύσεις
της ελληνικής κυβέρνησης για τη σύναψη τρίτου
μνημονίου. 

Σημείο-κλειδί βέβαια για το τελευταίο αποτελεί
αναμφίβολα και η διαφαινόμενη σταθερότητα της
πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα. Θα πρέπει
λοιπόν, κατ’ ελάχιστον: α) η ελληνική κυβέρνηση
να προχωρήσει σε συμφωνία μέσα στον Αύγου-
στο. Τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ περιορι-
σμένα και η κυβέρνηση θα κληθεί να προχωρήσει
σε επώδυνους συμβιβασμούς, ιδίως μάλιστα σε
μια περίοδο που δείχνει προεκλογική β) είτε στη
συνέχεια να μην προκηρυχθούν εκλογές (σχη-
ματισμός κυβέρνησης εθνικής ενότητας;), είτε
–πράγμα και πιθανότατο- να προκηρυχθούν μεν
εκλογές, αλλά κατά τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο
κλίμα, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν νέες με-
γάλες εστίες πολιτικής αβεβαιότητας στη χώρα.
Χαρακτηριστική του πολιτικού κλίματος που επι-
κρατεί στην Ελλάδα είναι η δήλωση του υπουργού
Επικρατείας, Νίκου Παππά, ο οποίος μάλιστα
συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που βρίσκονται
πολύ κοντά στον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα:
«Η χώρα δεν μπορεί να πορεύεται με κυβέρνηση
μειοψηφίας για πολύ. Χρειάζονται καθαρές, συμ-
παγείς και σταθερές λύσεις», υπογραμμίζει ο
υπουργός Επικρατείας, αφήνοντας έτσι ανοιχτό
το ενδεχόμενο εκλογών.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Επένδυ-
ση» ο κ. Παππάς αναγνωρίζει το ρήγμα εντός
του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί, όπως
αναφέρει, σε τρεις ψηφοφορίες.

Τονίζει, μάλιστα, ότι η διαφορετική ψήφος δεν
αφορά δευτερεύοντα θέματα, αλλά «το πλαίσιο
της συμφωνίας, το οποίο αυτή η κυβέρνηση κα-
τάφερε να αποσπάσει», σημειώνοντας ότι «η
ψήφιση ή μη της συμφωνίας είναι οριακή στιγμή»
και ότι «η καταψήφιση σημαίνει και άρση της εμ-
πιστοσύνης στην κυβέρνηση». Για τα σενάρια
περί εκλογών αναφέρει ότι «είναι λογικό να ανα-
κυκλώνονται, όταν το κυβερνητικό κόμμα έχει
τόσες κοινοβουλευτικές απώλειες».

Υπάρχει όμως και ένα τρίτο ζητούμενο στην
ελληνική υπόθεση: Να γίνει πολύ γρήγορη και
αποτελεσματική δουλειά σε τεχνοκρατικό επί-
πεδο (στελεχιακό δυναμικό υπουργείων, Τράπεζα
της Ελλάδος, κρατικές και ανεξάρτητες αρχές),
προκειμένου να περιοριστούν όσο το δυνατόν
οι παρενέργειες των κεφαλαιακών ελέγχων και
να αρχίσει να ξαναλειτουργεί -σταδιακά έστω-
η πραγματική οικονομία. 

Το κακό είναι πως η Ελλάδα θα πρέπει να πε-
τύχει πολύ καλή βαθμολογία και στα τρία προ-
αναφερόμενα πεδία, προκειμένου να ελπίζει βά-
σιμα πως: α) Θα παραμείνει στη ζώνη του ευρώ
β) Θα αρχίσει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις

για επιστροφή στην ανάπτυξη από το 2017 και
μετά.

Ενδιαφέρουσα ιδέα
η δημιουργία «Bad Bank»

Κλειδί στην όλη υπόθεση θα παίξει η δυνατό-
τητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος να
ανακάμψει μετά το πλήγμα που δέχτηκε κατά
τους τελευταίους επτά μήνες, με κύκλους της
αγοράς να επισημαίνουν ότι: Πρώτον, θα πρέπει
να αποκλειστούν ακόμη και σε θεωρητικό επί-
πεδο, τα σενάριο κουρέματος των καταθέσεων
άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ, όχι μόνο γιατί η
διατήρησή τους προκαλεί ήδη παρενέργειες
στην οικονομία (πχ αγορές εισαγόμενων πολυ-
τελών προϊόντων από υψηλούς λογαριασμούς
καταθέσεων), αλλά και γιατί τυχόν κούρεμα θα
προκαλέσει βαρύτατες επιπτώσεις στην ελληνική
οικονομία για πολλά-πολλά χρόνια. Δεύτερον,
θα πρέπει οι απώλειες των μετόχων των τρα-
πεζών να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες, καθώς:
α) Ο μεγαλύτερος μέτοχος των συστημικών τρα-
πεζών είναι το ίδιο το ελληνικό δημόσιο β) Νέα
μεγάλη υποχώρηση των τιμών των μετοχών θα
θέσει σε αμφισβήτηση την όποια αξιοπιστία δια-
θέτει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η δημιουργία μιας
«bad bank» -από τη στιγμή που θα γίνει με έξυ-
πνο και αποτελεσματικό τρόπο- θα μπορούσε
να βοηθήσει σημαντικά την κατάσταση και να πε-
ριορίσει το ύψος των κεφαλαιακών ανοιγμάτων
των τραπεζών. Άλλωστε, ας μην ξεχνούμε ότι
και οι αποτιμήσεις των τραπεζικών τίτλων της
26ης Ιουνίου του 2015 (τελευταία ημέρα δια-
πραγμάτευσης πριν το κλείσιμο των τραπεζών
και του ΧΑ) είχαν προεξοφλήσει την ανάγκη για
επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών,
έστω και για μικρότερο ποσό απ’ αυτό που σή-
μερα απαιτείται.

«Όχι» από Ντράγκι
στο κούρεμα καταθέσεων

Ο διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας, Μάριο Ντράγκι φέρεται να εισηγήθηκε
κατά του κουρέματος καταθέσεων των ελληνικών
τραπεζών, οι οποίες θα ανακεφαλαιοποιηθούν
κατά τα προβλεπόμενα στη συμφωνία μεταξύ
Ελλάδας και Ευρωπαίων εταίρων. 

Κατά ενδεχόμενου κουρέματος καταθέσεων
στις ελληνικές τράπεζες τάχθηκε ο επικεφαλής
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο
Ντράγκι, κατά την διάρκεια κλειστού, ανεπίσημου
δείπνου, όπου συμμετείχαν οι κεντρικοί τραπε-
ζίτες όλων των χωρών της Ευρωζώνης, σύμφωνα
με πληροφορίες που επικαλείται η οικονομική
εφημερίδα της Ελλάδας «Ημερησία».

«Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να γίνει

κούρεμα στις καταθέσεις των Ελλήνων. Απο-
κλείω το bail in είτε για ποσά μικρότερα από
100.000 ευρώ είτε για μεγαλύτερα» φέρεται ότι
ήταν η τοποθέτηση του Ιταλού τραπεζίτη, με την
οποία, αναφέρεται ότι, συμφώνησαν σχεδόν ομό-
φωνα οι παρευρισκόμενοι Ευρωπαίοι αξιωμα-
τούχοι. Εξάλλου, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα,
το απόρρητο σχέδιο της ΕΚΤ προβλέπει την ανα-
κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών χωρίς
να χάσουν μέρος των καταθέσεών τους οι πο-
λίτες που άφησαν τα χρήματά τους στις τράπε-
ζες. Οι αντίθετες φωνές πάντως απαίτησαν bail
in σε περίπτωση που τα αναγκαία κεφάλαια για
τις ελληνικές τράπεζες προσεγγίσουν ή ξεπε-
ράσουν τα 25 δισ. ευρώ της συμφωνίας της 12ης
Ιουλίου.

Ωστόσο ο Μάριο Ντράγκι χαρακτήρισε, κατά
τις ίδιες πληροφορίες, «πατριωτική» την κίνηση
των Ελλήνων καταθετών που άφησαν τα χρήματά
τους στις τράπεζες, στηρίζοντας την οικονομία
και το σύστημα, κίνηση η οποία δεν θα πρέπει
να τιμωρηθεί με μία «ανάλγητη κίνηση», όπως
το κούρεμα των καταθέσεων.

Η επόμενη μέρα
Το ανησυχητικό είναι πως πολλοί αναλυτές τό-

σο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό, φο-
βούνται πως το «πρόγραμμα δεν βγαίνει» και
πως τελικά η Ελλάδα θα αναγκαστεί -αργότερα,
ή γρηγορότερα- να εγκαταλείψει το ευρώ. Οι
περισσότεροι μάλιστα της κατηγορίας των απαι-
σιόδοξων βλέπουν κάτι τέτοιο να γίνεται μέσα
στο 2016.

Δυστυχώς, απέναντι σ’ αυτό το κλίμα σκεπτι-
κισμού, η ελληνική πλευρά δεν έχει επί του πα-
ρόντος να αναπτύξει πειστικά επιχειρήματα,
πλην ίσως από την πολιτική βούληση των περισ-
σότερων Ευρωπαίων να κρατήσουν τη χώρα στο
σκληρό νόμισμα. Αντίθετα, η Ελλάδα εμφανίζεται:
Πρώτον, με μια κυβέρνηση που φαίνεται να έχει
πολύ περιορισμένο χρονικό ορίζοντα μπροστά
της. Δεύτερον, με ένα κράτος που ουσιαστικά
έχει «κατεβάσει τα μολύβια» από το Νοέμβριο
του 2014 και δεν πρόκειται να τα ξαναπιάσει
πριν το τέλος της φετινής χρονιάς. Και τρίτον,
μια κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις δια-
φαινόμενες εκλογές, κάπου μέσα στο φθινόπω-
ρο, της οποίας κυβέρνησης δεν γνωρίζουμε ούτε
τη σύνθεση, αλλά ούτε και το περιεχόμενο της
πολιτικής της. Θα «πιστέψει» το νέο μνημόνιο
και θα προσπαθήσει να το εφαρμόσει με επιτυχία;
Θα ξεκινήσει προσπαθώντας άλλα μέτρα του να
τα τροποποιήσει και άλλα να τα παρακάμψει; Πό-
σο γρήγορα θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον
φιλικό προς τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις;
Πόσο γρήγορα θα θελήσει να προχωρήσει στις
απαιτούμενες τομές στο δημόσιο τομέα;
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Ο Αλέξης Τσίπρας
μετράει τις αντοχές του!
Ποια τα σενάρια μέχρι το προσεχές φθινόπωρο και γιατί ο σημερινός πρωθυπουργός της χώρας
δείχνει ικανός να πρωταγωνιστήσει και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση

• Του Στέφανου Κοτζαμάνη 

Σ ε ένα… «απέραντο φρενοκομείο» (φράση
του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμανλή)

έχει μετατραπεί πλέον η πολιτική ζωή της Ελ-
λάδας, καθώς:

• Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει απολέ-
σει πλέον τη δεδηλωμένη στη Βουλή και στηρί-
ζεται στις ψήφους της αντιπολίτευσης, χωρίς
καν η τελευταία να έχει θέσει οποιεσδήποτε
προϋποθέσεις.

• Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κομμένος στα δύο, με την
πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης να
έχει τον πρώτο λόγο στο μηχανισμό του κόμματος
(κεντρική επιτροπή) και τον πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα να ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της κοι-
νοβουλευτικής ομάδας (και κυρίως το μεγαλύ-
τερο ποσοστό των ψηφοφόρων).

• Παρά τη στροφή των 180 μοιρών που ακο-
λούθησε η κυβερνητική πολιτική σε σχέση με
τις προεκλογικές της εξαγγελίες, ο σημερινός
πρωθυπουργός συνεχίζει να θεωρείται με μεγάλη
διαφορά ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός
και επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να κατέχει την
πρώτη θέση (και με διαφορά) στις δημοσκοπή-
σεις που διεξάγονται σε ότι αφορά την πρόθεση
ψήφου.

Όλα δείχνουν πως μέσα στον Αύγουστο, η ελ-
ληνική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να «κλειδώ-
σει» τη συμφωνία με την τρόικα με στόχο την
υπογραφή του τρίτου μνημονίου και στη συνέχεια
ο Σεπτέμβριος θα είναι ο μήνας ξεκαθαρίσματος
των πραγμάτων στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. 

Οι διαφωνούντες τελικά θα υποχωρήσουν πη-
γαίνοντας στην άκρη και παραδίδοντας τις βου-
λευτικές τους έδρες (οπότε συνεχίζεται κανονική
η θητεία της κυβέρνησης), ή εναλλακτικά θα
αποχωρήσουν από το κόμμα, διατηρώντας τις
έδρες τους στη Βουλή;

Αν γίνει το δεύτερο (πράγμα και πιθανότατο)
ο κ. Τσίπρας θα αποφασίσει να προχωρήσει στο
σχηματισμό μια πολυκομματικής κυβέρνησης ευ-

ρείας συμμαχίας, στην οποία θα είναι ο ίδιος
πρωθυπουργός, ή (πράγμα και πιθανότερο) θα
αποφασίσει να προσφύγει και πάλι στις κάλπες
μέσα στο φθινόπωρο; Πολλοί οικονομικοί παρά-
γοντες, αλλά και η αντιπολίτευση προτιμά το
πρώτο, ωστόσο ο κ. Τσίπρας έχει δηλώσει υπέρ-
μαχος του δεύτερου.

Τι θα βγάλει η κάλπη
Με βάση τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, φαί-

νεται μια άνετη επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος
μαζί με κάποιο ή κάποια από τα κόμματα του
«ευρωπαϊκού τόξου» να σχηματίσουν κυβέρνηση,
η οποία θα βαδίσει στα πλαίσια του τρίτου μνη-
μονίου, προσπαθώντας σταδιακά να αναπτύξει

την οικονομία και να απαλύνει τα σκληρά μέτρα.
Ωστόσο κανείς δεν πρέπει να ξεχνά πως από

σήμερα μέχρι το φθινόπωρο, ο πολιτικός χρόνος
για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, είναι… άπει-
ρος. Οι εξελίξεις είναι τόσο πυκνές και απρό-
σμενες, έτσι ώστε ο κόσμος να αλλάζει γνώμη
και να μετακινείται από κόμμα σε κόμμα με ανά-
λογη ταχύτητα. 

Η ουσία είναι πως μέχρι σήμερα ο Έλληνας
πρωθυπουργός δεν έχει εισπράξει την λεγόμενη
«κυβερνητική φθορά» παρά το γεγονός ότι η ελ-
ληνική οικονομία έχει επιδεινωθεί κατά πολύ κα-
τά το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης της
χώρας από τον ίδιο. Αυτό όμως κάποτε θα αρ-
χίσει να γίνεται. Μέσα στο επόμενο δίμηνο οι
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τιμές των προϊόντων θα έχουν αυξηθεί, οι απο-
δοχές των δημοσίων υπαλλήλων και των συντα-
ξιούχων θα είναι ψαλιδισμένες, ενώ η ήδη πολύ
υψηλή ανεργία θα έχει σκαρφαλώσει σε ακόμη
πιο ψηλά επίπεδα. Επίσης, από τα τέλη Αυγού-
στου έως και το Νοέμβριο οι φορολογούμενοι
θα κληθούν να πληρώσουν τις δόσεις της φο-
ρολογίας εισοδήματος, αλλά και τον ΕΝΦΙΑ (φό-
ρος κατοχής ακίνητης περιουσίας) που υποτί-
θεται ότι θα καταργούσε η κυβέρνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής:
Κατά πόσο θα αντέξει η δημοτικότητα του κ. Αλέ-
ξη Τσίπρα στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα μέχρι
το φθινόπωρο, αφού θα έχουν μεσολαβήσει όλα
αυτά; Πολιτικοί κύκλοι προσκείμενοι προς τον
Έλληνα πρωθυπουργό εκτιμούν πως τα ποσοστά
του θα αντέξουν μέχρι το φθινόπωρο και αυτός
θα μπορούσε να είναι ένας καλός λόγος διεξα-
γωγής εκλογών τότε, πριν την πτώση που ανα-
μένεται να ακολουθήσει. Σύμφωνα με τους ίδιους
κύκλους, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταφέρει
να δείξει ένα «νέο πρόσωπο» στην κοινωνία και
πως σήμερα δεν φαίνεται να διαθέτει έναν ηγέτη
που είναι σε θέση να το πράξει. Άρα, θα χρει-
αστούν κάμποσοι μήνες ανασυγκρότησης για το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οπότε
οι εκλογές του φθινοπώρου δεν θα την έβρισκαν
στο καλύτερο σημείο της. Ένας ακόμη λόγος
που κάποιοι πιστεύουν πως πρέπει να γίνουν
εκλογές το φθινόπωρο είναι το γεγονός ότι η
υλοποίηση του τρίτου μνημονίου αποτελεί μια
πολύ δύσκολη υπόθεση και πως γενικότερα,
θα… παρατηρηθούν οικονομικές αποκλίσεις από
την υλοποίηση του προγράμματος, με αποτέλε-
σμα την ενδεχόμενη λήψη και νέων μέτρων.

Γενικότερα, υπάρχουν δύο ερωτήματα που
«καίνε» την πολιτική ζωή της Ελλάδας: Πρώτον,
μπορεί να εφαρμόσει ο κ. Αλέξης Τσίπρας και
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ (έστω με τη συμβολή
κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης) ένα πρό-
γραμμα, στο οποίο δεν πιστεύει; Και δεύτερον,
βγαίνει άραγε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ή
μήπως η νέα κυβέρνηση αναγκαστεί να «σηκώσει
τα χέρια» κάπου μέσα στο πρώτο εξάμηνο του
2016;

«Καταδικασμένο το πρόγραμμα
ιδιωτικοποιήσεων»

Για ξεπούλημα κάνει λόγο η βρετανική εφημε-
ρίδα Guardian με οικονομολόγους να τονίζουν
ότι ο στόχος των 50 δισ. είναι λανθασμένος και
χρησιμοποιήθηκε για να κλείσει τις “τρύπες”
του σχεδιαζόμενου προγράμματος. Ποτέ στην
Ελλάδα δεν υπήρξε πολιτική πλειοψηφία υπέρ
των ιδιωτικοποιήσεων. 

Η Ελλάδα πρέπει να πουλήσει κρατικά περι-
ουσιακά στοιχεία αξίας 50 δισεκατομμυρίων ευ-

ρώ, όπως αεροδρόμια και μαρίνες, και αυτό γρή-
γορα, στο πλαίσιο της τρίτης συμφωνίας διάσω-
σής της. Όμως είναι ρεαλιστικό ένα τέτοιο σχέ-
διο; διερωτάται σε σημερινό άρθρο της η βρε-
τανική εφημερίδα Guardian.

Στο άρθρο της η εφημερίδα σημειώνει ότι οι
ιδιωτικοποιήσεις εξακολουθούν να αποτελούν
ζωτικής σημασίας στοιχείο στην τελευταία συμ-
φωνία για τη διάσωση της Ελλάδας. Υπό την
απειλή της εξόδου από την ευρωζώνη, η Αθήνα
συμφώνησε να μεταφέρει “πολύτιμα περιουσιακά
στοιχεία” σε ένα ανεξάρτητο ταμείο, με στόχο
τη συγκέντρωση 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα
μισά από τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την
κάλυψη αποθεματικών κεφαλαίων στις ελληνικές
τράπεζες, το ένα τέταρτο θα χρησιμοποιηθεί για
την αποπληρωμή των πιστωτών της Ελλάδας,
και το υπόλοιπο ποσό θα δαπανηθεί σε επεν-
δύσεις που ακόμη δεν έχουν καθοριστεί.

Σε μια ανάλυση κόλαφο για το ελληνικό χρέος
που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Ιούλιο, το Διε-

θνές Νομισματικό Ταμείο επισήμανε ότι είναι
ρεαλιστικό να γίνονται πωλήσεις περιουσιακών
στοιχείων αξίας όχι άνω των 500 εκατομμυρίων
ευρώ ετησίως -που σημαίνει ότι θα χρειαστούν
100 χρόνια ώστε το ύψος των ιδιωτικοποιήσεων
να ανέλθει στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο Γκάμπριελ Στερν του Oxford Economics, ενός
από τους κορυφαίους συμβουλευτικούς οίκους
σε θέματα οικονομίας, υποστηρίζει ότι το ΔΝΤ
δεν κατάφερε να διδαχθεί από την πρόσφατη
ιστορία του ότι “το λιγότερο είναι περισσότερο”,
όταν πρόκειται για τον καθορισμό αριθμητικών
στόχων.

Στην Ελλάδα, συνδικαλιστικές οργανώσεις με
δεσμούς με το κυβερνών κόμμα έχουν ήδη ορ-
κιστεί να σταματήσουν την πώληση του λιμανιού
του Πειραιά, όπου η κινεζική εταιρία Cosco δια-
χειρίζεται σήμερα τρεις προβλήτες του. Με τη
χώρα καταχρεωμένη, αξιωματούχοι τόνισαν ότι
ο πρωθυπουργός θα αγωνιστεί για να διασφα-
λίσει ότι οι αποκρατικοποιήσεις δεν θεωρούνται
ξεπούλημα, επισημαίνει η εφημερίδα.

Ωστόσο, ανεξάρτητοι παρατηρητές φοβούνται
ακριβώς αυτό. “Η ιδιωτικοποίηση στην Ελλάδα
σημαίνει τώρα ξεπούλημα”, τονίζει ο πολιτικός
οικονομολόγος Γενς Μπάστιαν.

Ο Γενς Μπάστιαν ήταν ένας από τους υπευ-

θύνους για τις ιδιωτικοποιήσεις στο πλαίσιο της
Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την Ελλάδα, ενός σώματος εμπειρογνωμόνων
διαφορετικού από την τρόικα. Ο ίδιος εκτιμά ότι
ήταν “πολιτικό λάθος” να τεθεί ο στόχος των
50 δισεκ. ευρώ από πωλήσεις περιουσιακών
στοιχείων, καθώς δεν υπάρχει υποστήριξη από
τους Έλληνες πολιτικούς όλου του πολιτικού
φάσματος. “Δεν είχαμε ποτέ μια πολιτική πλει-
οψηφία για να αγκαλιάσει την ιδέα της ιδιωτικο-
ποίησης. “Πώς σκοπεύετε να δημιουργήσετε
την πολιτική δυναμική που ήταν απούσα τα τε-
λευταία χρόνια κάτω από πιο δύσκολες συνθήκες
σήμερα;”, διερωτάται.

Ο Πίτερ Ντόιλ, πρώην οικονομολόγος του ΔΝΤ
πιστεύει ότι το πρόγραμμα διάσωσης της Ελλά-
δας υποχρηματοδοτείται. “Οι Ευρωπαίοι απλώς
δεν έχουν αρκετά μετρητά ... και ένας σημαντι-
κός τρόπος για να καλυφθεί αυτό το κενό είναι
μέσω των ιδιωτικοποιήσεων”.

“Η υπηρεσία ιδιωτικοποιήσεων αντιμετωπίζει

μια ανταλλαγή μεταξύ του να κάνει κάτι που θα
είναι δίκαιο, ανοικτό και ύστερα από δικαστικές
διαδικασίες, ή κάτι που θα αποφέρει τα αναγκαία
μετρητά”.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο Π. Ντόιλ φοβάται ότι η
Ελλάδα θα μπορούσε να πάρει τον δρόμο που
είχε ακολουθήσει η Ρωσία τη δεκαετία του 1990,
όταν πολύτιμα κρατικά περιουσιακά στοιχεία πω-
λήθηκαν σε πολύ χαμηλές τιμές, ώστε να αυξη-
θούν επειγόντως τα μετρητά, με αποτέλεσμα να
δημιουργηθεί στο μεταξύ μια νέα τάξη ολιγαρ-
χών.

Τονίζει ότι το σημαντικότερο πράγμα που όλοι
πιστεύουν ότι η Ελλάδα χρειάζεται -απαλλαγή
από την ολιγαρχία της- στην πραγματικότητα
αυτό θα εδραιωθεί με την ιδιωτικοποίηση που
ακολουθείται με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζει
ο Ντόιλ, ο οποίος εργάστηκε για τις ιδιωτικο-
ποιήσεις στη Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Σλο-
βακία και την Πολωνία τη δεκαετία του 1990.

Η διαφορά μεταξύ αυτών των χωρών και της
Ελλάδας είναι ότι οι πολίτες και η πολιτική τάξη
στην κεντρική Ευρώπη έχει αποδεχθεί την ιδέα
της ιδιωτικοποίησης, παρά τις βραχυπρόθεσμες
δυσκολίες, τονίζει ο Π. Ντόιλ που δηλώνει πε-
πεισμένος ότι το τρέχον σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων
στην Ελλάδα είναι καταδικασμένο να αποτύχει.

Η ουσία είναι πως μέχρι σήμερα ο Έλληνας πρωθυπουργός
δεν έχει εισπράξει την λεγόμενη «κυβερνητική φθορά» παρά
το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία έχει επιδεινωθεί κατά
πολύ κατά το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης της χώρας
από τον ίδιο. Αυτό όμως κάποτε θα αρχίσει να γίνεται.

26-27 - ELLADA POLITIKO_EUROKERDOS  7/29/15  9:35 PM  Page 27



Εταιρικά νέα

EUROΚΕΡΔΟΣ  / ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 201528

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝEΛΕΥΣΗ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

Έργο ορόσημο οι δεξαμενές
αποθήκευσης στο Βασιλικό
Οργανική ανάπτυξη των πρατηρίων βάση ευρωπαϊκών προδιαγραφών

Η υψηλή κερδοφορία για ακόμα μία χρονιά,
η συνέχιση της οργανικής ανάπτυξης του

δικτύου των πρατηρίων, η ολοκλήρωση της ανέ-
γερσης των νέων δεξαμενών αποθήκευσης πε-
τρελαιοειδών στο Βασιλικό καθώς και η διατή-
ρηση της μερισματικής πολιτικής, ήταν τα βασι-
κότερα θέματα που προέκυψαν κατά την τελευ-
ταία Ετήσια Γενική Συνέλευση της Petrolina (Hol-
dings) Public Ltd.

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2014:
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου

2015 στο ξενοδοχείο Sandy Beach στη Λάρνακα
η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Pe-
trolina (Holdings) Public Ltd. H Συνέλευση ασχο-
λήθηκε με θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως
αυτά καθορίστηκαν στη σχετική πρόσκληση, και
εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

• Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και
οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έλη-
ξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, όπως αυτές πα-
ρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση.

• Η πρόταση πληρωμής τελικού μερίσματος
ύψους 5,0% (0,017 ευρώ ανά μετοχή). Το τελικό
μέρισμα θα καταβληθεί στους κατόχους μετοχών
της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα
αρχεία του ΧΑΚ στις 26 Ιουνίου 2015 (ημερο-
μηνία καταγραφής / αρχείου – record date). Ως
εκ τούτου, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγ-
ματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα συμμε-
τοχής στη διανομή μερίσματος από τις 25 Ιουνίου
2015 (ex-dividend date). Το τελικό μέρισμα θα
καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας στις
24 Ιουλίου 2015.

• Η επανεκλογή των υφιστάμενων Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Κωστάκη Λευκαρίτη,
Ντίνου Λευκαρίτη και Δημήτρη Λευκαρίτη, καθώς
και η επικύρωση του διορισμού τους κας Γεωρ-
γίας Λευκαρίτη Ιωάννου ως νέο Μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου.

• Ο επαναδιορισμός των εξωτερικών ελεγκτών
KPMG.

Στη Συνέλευση η Petrolina (Holdings) Public
Ltd ανακοίνωσε κέρδη για το 2014, τα οποία

ανέρχονται σε 5,8 εκατομμύρια ευρώ πριν τη
φορολογία, έναντι 9,6 εκ. ευρώ το 2013, ενώ το
κέρδος μετά τη φορολογία ανήλθε στα 5,2 εκ.
ευρώ έναντι 8,5 εκ. ευρώ το προηγούμενο έτος. 

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα, το κέρδος
ανά μετοχή υπολογίζεται στα 5,94 σεντ έναντι
9,73 σεντ το 2013. O συνολικός κύκλος εργα-
σιών, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων σε
άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών, ανήλθε στα
426,0 εκ. ευρώ έναντι 445,4 εκ.  ευρώ το 2013. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές της Εται-
ρείας, καθώς και τη γενικότερη μερισματική πο-
λιτική, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
προχώρησε σε καταβολή πρώτου προμερίσματος
ύψους 1,7 σεντ τον Οκτώβριο του 2014 και δεύ-
τερου προμερίσματος ύψους 1,7 σεντ τον Απρί-
λιο του 2015, ενώ στη διάρκεια της Συνέλευσης
εγκρίθηκε η πρόταση για καταβολή τελικού με-

ρίσματος ύψους 1,7 σεντ ανά μετοχή. Έτσι, το
συνολικό μέρισμα για το 2014 ανέρχεται στα 5,1
σεντ ανά μετοχή ή 15,0% επί της ονομαστικής
αξίας της μετοχής.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας, Κίκης
Λευκαρίτης, στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι
το έργο ανέγερσης νέων δεξαμενών αποθήκευ-
σης πετρελαιοειδών σε ιδιόκτητη γη στην πε-
ριοχή Βασιλικού έχει ήδη ολοκληρωθεί. Όπως
είπε, το έργο αυτό θα αποτελέσει ορόσημο για
την Εταιρεία στις επόμενες δεκαετίες. Ο κ. Λευ-
καρίτης ανακοίνωσε, εξάλλου, ότι η Εταιρεία
προχωρεί στην οργανική ανάπτυξη του δικτύου
πρατηρίων της στο πρότυπο ευρωπαϊκών προ-
διαγραφών σε θέματα ασφάλειας περιβάλλοντος,
λειτουργικότητας και εμφάνισης.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της εταιρείας
κατά τη διάρκεια του 2014, το συγκρότημα λει-
τουργούσε 98 πρατήρια καυσίμων σε παγκύπρια
βάση, τα 21 από τα οποία είναι σε ιδιόκτητη γη.

Διαφύλαξη ανταγωνιστικότητας
Συνεχίζοντας στην ομιλία του ο κ. Λευκαρίτης

τόνισε πως η κυπριακή οικονομία εδώ και αρκετό
καιρό, ακολουθεί μια δύσκολη πορεία με ορατές
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τις δυσμενείς επιπτώσεις σε όλα τα στρώματα
των επιχειρήσεων και οικογενειών. «Δυστυχώς
η άσχημη οικονομική κατάσταση, στην οποία έχει
περιέλθει η χώρα μας συνεχίστηκε και τη χρονιά
που μας πέρασε. Χρειάζεται ακόμη αρκετή προ-
σπάθεια μέχρι ως κράτος να επανακτήσουμε την
ανταγωνιστικότητα μας. Είναι ωστόσο ευθύνη
όλων μας να δουλέψουμε σκληρά για μα επανα-
φέρουμε την οικονομία το τόπου μας σε γερές
βάσεις, έτσι που να διασφαλίζονται οι προοπτικές
των επόμενων γενεών». 

Όπως τόνισε ο κ. Λευκαρίτης, πρώτιστο μέλημα
της εταιρείας παραμένει η διαφύλαξη των οικο-
νομικών της πόρων και η διαφύλαξη της αντα-
γωνιστικότητας της, καθώς και η διασφάλιση των
προοπτικών ανάπτυξης μέσω εφαρμογής συγ-
κροτημένης στρατηγικής. 

«Η εταιρεία δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη από
την οικονομική ύφεση, αφού το πελατολόγιο της
καλύπτει ευρύ φάσμα της κυπριακής οικονομίας
με αποτέλεσμα η κερδοφορία για το έτος να πα-

ρουσιάζεται μειωμένη σε σύγκριση με την πε-
ρασμένη χρονιά, σημείωσε ο κ. Λευκαρίτης.

«Συγκεκριμένα ο συνολικός κύκλος εργασιών,
συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων σε άλλες
εταιρίες πετρελαιοειδών ανήλθε στα 426 εκ.
ευρώ έναντι 445,4 εκ. ευρώ το 2013. Το κέρδος
πριν την φορολογία ανήλθε σε 5,8 εκ. ευρώ έναν-
τι 9,6 εκ. ευρώ το 2013, ενώ το κέρδος μετά τη
φορολογία ανήλθε στα 5,2 εκ. ευρώ έναντι 8,5
εκ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Με βάση τα πιο
πάνω αποτελέσματα, το κέρδος ανά μετοχή υπο-
λογίζεται στα 5,94 σεντ έναντι 9,73 σεντ το
2013.

Παρά την οικονομική ύφεση η εταιρεία συνεχίζει
τη νομισματική της πολιτική με απόλυτο σεβασμό
προς τους μετόχους, έτσι που τα κέρδη της εται-
ρείας να παραμένουν στον τόπο μας. Λαμβάνον-
τας υπόψη τις προοπτικές της εταιρείας καθώς
και τη γενικότερη μερισματική πολιτική που
ακλουθούμε τα τελευταία χρόνια, το Διοικητικό
Συμβούλιο προχώρησε στην καταβολή πρώτου

προμερίσματος ύψους 1,7 σεντ τον Οκτώβριο
του 2014 και δεύτερου προμερίσματος ύψους
7,7 σεντ τον Απρίλιο του 2015. Έτσι στην ΕΓΣ
προτείνεται η καταβολή τελικού μερίσματος
ύψους 1,7 σεντ ανά μετοχή. Το συνολικό μέρισμα
για το 2014 θα ανέλθει στα 5,1 σεντ ανά μετοχή
ή 15% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής». 

Προχωρώντας πάρα πέρα ο κ. Λευκαρίτης ανέ-
φερε πως το έργο ανέγερσης των νέων δεξα-
μενών αποθήκευσης πετρελαιοειδών σε ιδιό-
κτητη γη στην περιοχή Βασιλικού έχει ήδη ολο-
κληρωθεί και παραμένει ο τελικός έλεγχος κα-
θώς και η έκδοση των αδειών λειτουργίας από
τις αρμόδιες αρχές. «Με την επικείμενη μετα-
κίνηση των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαι-
οειδών από τη Λάρνακα στο Βασιλικό, είμαι σί-
γουρος ότι το έργο αυτό θα αποτελέσει ορόσημο
για την εταιρεία στις επόμενες δεκαετίες. Πα-
ράλληλά, η εταιρεία προχωρεί στην οργανική
ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων στα πρότυπα
ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε θέματα ασφά-
λειας, περιβάλλοντος λειτουργικότητας και εμ-
φάνισης», σημείωσε.

Τέλος όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση
της εταιρείας για το 2014, ο τομέας των πετρε-
λαιοειδών στην Κύπρο έχει διέλθει από σημαν-
τικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, όπως το
κλείσιμο του διυλιστηρίου και η μετατροπή του
σε τερματικό, ανακατατάξεις στον ανταγωνισμό,
κατάργηση του κυβερνητικού συστήματος PΝΒS
με ταυτόχρονη πλήρη ελευθεροποίηση της αγο-
ράς, καθώς και αυστηρότερο νομικό πλαίσιο ως
αποτέλεσμα της ένταξης της Κύπρου στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.

Η επιβληθείσα διαδικασία αναδιάρθρωσης του
τραπεζικού συστήματος και η επιδείνωση των
κρατικών δημοσιονομικών έχει επαυξήσει ση-
μαντικά τους κινδύνους της αγοράς. Πρώτιστο
μέλημα του συγκροτήματος παραμένει η διαφύ-
λαξη των οικονομικών της πόρων, με στόχο την
διασφάλιση των προοπτικών ανάπτυξης και τη
διατήρηση της επικερδότητας.
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ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΕΟ 

Μετά την Αγγλία η μπύρα ΚΕΟ
ταξιδεύει σε Ισραήλ και Κίνα
Τώρα και σε “light” έκδοση

Π ραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου
2015, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας

στη Λεμεσό, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΕΟ.
Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν πολλοί μέτοχοι,
επενδυτές και φίλοι της Εταιρείας. Η μέχρι τώρα
πολύ καλή πορεία της Εταιρείας, τα οικονομικά
αποτελέσματα για το έτος 2014, αλλά και η γε-
νικότερη εικόνα και προοπτικές της Eταιρείας
ικανοποίησαν πλήρως τους μετόχους. 

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης:
1. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Δ.Σ. για το 2014.
2. Εγκρίθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του

Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2014.

3. Αποφασίστηκε όπως η ετήσια αμοιβή των με-
λών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2015 πα-
ραμείνει η ίδια όπως και για το 2014. 

4. Οι κ.κ. Ιωάννης Χαριλάου και Μάριος Μιχαη-
λίδης επανεκλέγηκαν μέλη του Δ.Σ.

5. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο

για τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών De-
loitte Ltd που επαναδιορίστηκαν.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση:
Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Eταιρείας

συζητήθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του
2014 κατά το οποίο, παρά το δυσμενές οικονομικό
περιβάλλον, επετεύχθη λειτουργικό κέρδος για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ενώ παράλληλα η
Εταιρία διατήρησε τη ρευστότητα της σε υγιή επί-

πεδα ανταποκρινόμενη πλήρως προς όλες τις
υποχρεώσεις της. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Εκτελεστικός
Πρόεδρους της Εταιρείας, κ. Κώστας Κουτσός,
το Συγκρότημα της ΚΕΟ έδειξε ότι έχει προσαρ-
μοστεί στα δύσκολα οικονομικά δεδομένα που
προέκυψαν, μετά τα οδυνηρά γεγονότα τον Μάρτιο
του 2013, και έχει αντισταθεί στη γενική συρρί-
κνωση του λιανικού εμπορίου, παρουσιάζοντας
οριακή αύξηση στο κύκλο εργασιών, ο οποίος
έφτασε στα 43,6 εκ. ευρώ.

Απευθυνόμενος προς τους μετόχους της Εται-
ρείας ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ.
Χαράλαμπος Παναγιώτου ανάφερε ότι η Εταιρεία
κατάφερε να κρατήσει της πωλήσεις της σε ένα
περιβάλλον ύφεσης αυξάνοντας έτσι το μερίδιο
που κατέχει στην αγορά ενώ παράλληλα επανά-
λαβε τη δέσμευση της Εκτελεστικής Διεύθυνσης
όπως συνεχίσει να εργάζεται και να επιδιώκει την
ευημερία της Εταιρείας. 
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Στο πλαίσιο της επιδίωξης αυτής ο κ. Παναγιώ-
του ενημέρωσε του παρευρισκομένους αναφορικά
με τις ενέργειες της Εταιρείας με στόχο την
εδραίωση της ηγετικής της θέσης στο τομέα των
τροφίμων και ποτών. «Η πορεία της μπύρας μας
ήταν και παραμένει ανοδική, με όλο και περισσό-
τερους ιδιαίτερα νέους, να απολαμβάνουν τη μπύ-
ρα ΚΕΟ. Η παρουσία μας στην αγορά είναι όλο
και μεγαλύτερη. Ακολουθώντας τις τάσεις του
καταναλωτικού κοινού, φέτος λανσάραμε τη νέα
μπύρα μας, την ΚΕΟ Light, η οποία έχει χαμηλό-
τερη περιεκτικότητα αλκοόλης και χαμηλότερες
θερμίδες (κάτω από 100 ανά φιάλη των 330ml).
Πρόκειται για ένα προϊόν υψηλών προδιαγραφών,
που δε στερεί σε τίποτα στη γεύση μπύρας ενώ
την απολαμβάνεις ευχάριστα σε όλες τις ώρες
της ημέρας» ανέφερε μιλώντας στην ΕΓΣ. 

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτου ο εκσυγχρονι-
σμός των προϊόντων της εταιρείας, δεν περιορί-
ζεται στη μπύρα ΚΕΟ. 

«Πέρσι ανακοινώσαμε τη λειτουργία του νέου
αποστακτήρα ζιβανίας. Φέτος η ζιβανία που πα-
ρήξαμε έτυχε αποδοχής από την αγορά και κα-
ταφέραμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις της. Πιο
σημαντικό επίτευγμα όμως, ήταν η παραγωγή ζι-
βανίας από σταφύλια σουλτανίνας η οποία και
έκανε ιδιαίτερη αίσθηση στην αγορά με το κατα-
ναλωτικό κοινό να την αποδέχεται και να την επι-
ζητά. Η συγκεκριμένη ζιβανία από σουλτανίνα,
βραβεύθηκε στο διαγωνισμό αποσταγμάτων Θεσ-
σαλονίκης με αργυρό μετάλλιο», σημείωσε.  

«Στον τομέα των κρασιών, εξακολουθούμε να
κατέχουμε τη πρώτη θέση στα κυπριακά οινοποι-
εία, ενώ ξεχωρίζει η βράβευση του κρασιού με
την επωνυμία ΚΕΟ Ξυνιστέρι στο διαγωνισμό της
Θεσαλλονίκης επίσης με αργυρό μετάλλιο. Η κου-
μανδαρία St John της ΚΕΟ εξακολουθεί να κρατά
τα σκήπτρα στον τομέα των κρασιών και να απο-
λαμβάνει διεθνή αναγνώριση. (Ο Πρόεδρος
της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ πρόσφατα δο-
κίμασε την κουμανδαρία μας σε εστιατόριο του
Παρισιού και εκφράστηκε με τα καλύτερα λό-
για). Η κουμανδαρία μας έχει επίσης βραβευτεί
με το Μεγάλο Χρυσό μετάλλιο στον Παγκύ-

πριο Διαγωνισμό Κρασιού ενώ έχει αναδειχθεί
ως «κυπριακό προϊόν της χρονιάς». Η γκάμα της
εταιρείας μας συνεχίζει να εμπλουτίζεται με νέα
προϊόντα για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη
εξυπηρέτηση των πελατών μας. Μέσα σε αυτά
τα πλαίσια, έχουμε εντάξει στο προϊοντικό δυνα-
μικό μας τα υπ’ αριθμόν ένα σε πωλήσεις Ελληνικά
αναψυκτικά ΛΟΥΞ», είπε ο κ. Παναγιώτου.

Η κατηγορία των οινοπνευματωδών ποτών της
εταιρείας συμπληρώνεται με την συλλογή Ούζου
Τιρνάβου ενώ η σειρά ετικετών στις μπύρες με-

γαλώνει με δύο νέες εκδόσεις της Erdinger.
Περάν των ενεργειών στην εγχώρια αγορά,

ο Διευθύνων Σύμβουλος ανέφερε ότι  όπως
το 2014, έτσι και το 2015 το Συγκρότημα της
ΚΕΟ θα συνεχίσει να καταβάλλει σημαντικές
προσπάθειες στην ανάπτυξη των εξαγωγών

που προσφέρουν διέξοδο από την κρίση

που μαστίζει την κυπριακή οικονομία. Μετά τη ση-
μαντική ένταξη της μπύρας ΚΕΟ στα Tesco του
Ηνωμένου Βασιλείου, σήμερα βρίσκεται και στα
ράφια της αλυσίδας Morrisons. Παράλληλα η Εται-
ρεία έχει πρόσφατα συνάψει σημαντικές συμφω-
νίες με την Κίνα για εξαγωγή της μπύρας και των
χυμών και με το Ισραήλ για τη μπύρα, ενώ βρί-
σκονται στα σκαριά και άλλες συνεργασίες με νέ-
ες χώρες. Στην Ετήσια Έκθεση του Συγκροτήμα-
τος, αναφέρεται πως πέραν των συνήθη εργασιών
του, στις 19 Μαΐου 2014 προχώρησε στην πώληση
του 100% του ποσοστού συμμετοχής του στην
εξηρτημένη εταιρεία Fifty Frith Street Ltd της οποί-
ας μοναδικές εργασίες ήταν η κατοχή ακινήτων
προς επένδυση.

Με την πώληση αυτή το Συγκρότημα βελτίωσε
ακόμη περισσότερο την ρευστότητα του, παρέ-
χοντας του έτσι τη δυνατότητα να σχεδιάσει και
να υλοποιήσει επενδύσεις προς βελτίωση των
εργασιών του. Παράλληλα, το Συγκρότημα προ-
χώρησε με αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώ-
σεων με υψηλό κόστος χρηματοδότησης αλλά και
την καταβολή του ποσού των 1.548.931 ευρώ
προς τους μετόχους ως προμέρισμα. 

Στην ΕΓΣ το Διοικητικό Συμβούλιο δεν πρότεινε
την καταβολή επιπρόσθετου μερίσματος πέραν
του προμερίσματος των 0,05 ευρώ ανά μετοχή
που έχει ήδη καταβληθεί.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Κώστας Κουτσός
Εκτελεστικός Πρόεδρος
Χαράλαμπος Παναγιώτου
Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Χαριλάου
Σύμβουλος
Χρίστος Μαυρέλλης
Σύμβουλος
Χριστάκης Παπαχριστοδούλου
Σύμβουλος
Αρτέμης Ιακώβου
Σύμβουλος
Μάριος Ν. Μιχαηλίδης
Σύμβουλος
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ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD

Καλές οι προοπτικές για το 2015

4Δυνατοί δείκτες ρευστότητας
4Πολύ ισχυρή η κεφαλαιουχική

βάση 
4Άριστα οργανωμένο δίκτυο

διανομής
4Υψηλή ποιότητα των

προσφερομένων προϊόντων
4Μείωση των εξόδων πωλήσεων

και διανομής
4Μείωση στα έξοδα διαχείρισης 

Μ ετά την πετυχημένη αναδιοργάνωση των
διάφορων τμημάτων του Συγκροτήματος

τα έτη 2013 και 2014, που πρώτιστο στόχο είχε
την μείωση του κόστους ανά κιβώτιο, στο έτος
2015 το Συγκρότημα θα είναι σε θέση να αντα-
γωνιστεί καλύτερα στο νέο δημιουργημένο οι-
κονομικό περιβάλλον. Σε αυτό θα συντείνει και
η πανίσχυρη κεφαλαιουχική βάση του Συγκρο-
τήματος

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου
2015, στο ξενοδοχείο Londa στη Λεμεσό, η Ετή-
σια Γενική Συνέλευση της A&P (Andreou & Pa-
raskevaides) Enterprises Ltd. Στη Συνέλευση πα-
ρευρέθηκαν μέτοχοι, επενδυτές και φίλοι της

Εταιρείας. Η μέχρι τώρα πολύ καλή πορεία της
Εταιρείας, τα οικονομικά αποτελέσματα για το
έτος 2014, αλλά και η γενικότερη εικόνα και
προοπτικές της εταιρείας ικανοποίησαν πλήρως
τους μετόχους της Εταιρείας. 

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης:
1. Εγκρίθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα

του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2014.

2. Καθορίστηκε η ετήσια αμοιβή των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου σε 3.000 ευρώ ετη-
σίως. 

3. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο

για τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών. 
Κύριος ομιλητής στη Συνέλευση ήταν ο Γεώρ-

γιος Ανδρέου μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος,
μιλώντας εκ μέρους της Εκτελεστικού Προέδρου,
Χριστίνας Παρασκευαΐδου, ο οποίος αναφέρθηκε
στην πορεία της Α&P (Andreou & Paraskevaides)
Enterprises Ltd για το έτος 2014, όπως επίσης
και στα μελλοντικά σχέδια. Ο κ. Ανδρέου πλήρως
ικανοποιημένος και φανερά χαρούμενος συνε-
χάρη τα μέλη του Δ.Σ., το Γενικό Διευθυντή της
Εταιρείας κ. Σωκράτη Μιχαηλίδη όπως επίσης
τα στελέχη και γενικά το προσωπικό της Εται-
ρείας για την πολύ καλή πορεία και τα αποτε-
λέσματα. 

• Παραθέτουμε πιο κάτω την ομιλία της
Προέδρου, Χριστίνας Παρασκευαΐδου:

Αγαπητοί Μέτοχοι,
Το έτος 2014, παρόλο τον έντονο ανταγωνισμό

από την εισαγωγή παράλληλων ομοειδή προϊόν-
των στην Κυπριακή αγορά και τα συνεχιζόμενα
αρνητικά μακροοικονομικά στοιχεία, τα αποτε-
λέσματα του Συγκροτήματος ήταν βελτιωμένα
λόγω, μεταξύ άλλων, της αύξησης της παραγω-
γικότητας και της μείωσης του κόστους ανά κι-
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βώτιο. Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014
ανήλθε στα 22,4 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση
με 29,9 εκατομμύρια ευρώ για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Η μείωση κατά 25 %
οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην εισαγωγή παράλ-
ληλων ομοειδή προϊόντων στην Κυπριακή αγορά,
στις αυξημένες παροχές λόγω της χρηματοοι-
κονομικής κρίσης και στην μείωση των πωλήσεων
στα κατεψυγμένα φαγητά. 

Ο τομέας των κατεψυγμένων φαγητών δεν είναι
μέσα στα βραχυπρόθεσμα ή και μακροπρόθεσμα
μας στρατηγικά σχέδια και το 14% της μείωσης
των ολικών πωλήσεων οφειλόταν στην μείωση
των πωλήσεων από τον τομέα κατεψυγμένων
φαγητών.

Η ζημιά του Συγκροτήματος μετά την φορολογία
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014
ανήλθε σε 1,1 εκατομμύρια ευρώ (ζημιά ανά με-
τοχή 0,62 σεντ του ευρώ) σε σύγκριση με 3,4
εκατομμύρια ευρώ (ζημιά ανά μετοχή 1,85 σεντ
του ευρώ) για το έτος 2013. Το κέρδος πριν τις
αποσβέσεις και καθαρά έσοδα / έξοδα χρημα-
τοδότησης ανήλθε σε 0,3 εκατομμύρια ευρώ το
τρέχον έτος σε σχέση με ζημιά ύψους 1,9 εκα-
τομμύρια ευρώ το προηγούμενο έτος. 

Κύριος λόγος για τη βελτίωση των αποτελε-
σμάτων είναι η μείωση της ζημιάς από εργασίες
3,8 εκατομμυρίων ευρώ για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2013 σε 1,4 εκατομμύρια
ευρώ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2014. Η μείωση της ζημιάς από εργασίες οφει-
λόταν, μεταξύ άλλων, στους πιο κάτω παράγον-
τες : 

- στην αύξηση του ποσοστού του περιθωρίου
μεικτού κέρδους λόγω μείωσης του κόστους πα-
ραγωγής 

- στην μείωση των εξόδων πωλήσεων και δια-
νομής

- στην μείωση στα έξοδα διαχείρισης 
Παρόλο που τα αποτελέσματα του Συγκροτή-

ματος ήταν βελτιωμένα , το Διοικητικό Συμβούλιο
δεν θα εισηγηθεί την πληρωμή μερίσματος λόγω,
μεταξύ άλλων, της συνεχιζόμενης πολιτικο- οι-
κονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας στην αγο-
ρά.  Μετά την πετυχημένη αναδιοργάνωση των

διάφορων τμημάτων του Συγκροτήματος τα έτη
2013 και 2014, που πρώτιστο στόχο είχε την
μείωση του κόστους ανά κιβώτιο, στο έτος 2015
το Συγκρότημα θα είναι σε θέση να ανταγωνιστεί
καλύτερα στο νέο δημιουργημένο οικονομικό
περιβάλλον. Σε αυτό θα συντείνει και η πανί-
σχυρη κεφαλαιουχική βάση του Συγκροτήματος. 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου επιθυμώ
να εκφράσω την εκτίμησή μας στη Διεύθυνση
και όλο το προσωπικό του Συγκροτήματος για
την αφοσίωση και σκληρή δουλειά που διεξάγουν. 

Διοικητικό Συμβούλιο
Χριστίνα Παρασκευαϊδου
Εκτελεστική Πρόεδρος
Γεώργιος Ανδρέου
Μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Πανίκος Αριστοτέλους
Διευθύνων Σύμβουλος
Κίκης Λευκαρίτης
Αντώνης Χατζηπαύλου
Ανδρέας Παπαθωμάς
Πάρης Σπανός 
Γεώργιος Ανδρέου – Γραμματέας
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές – KPMG
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ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΛΚ

Η κυπριακή οικονομία έχει
ανάγκη τη διεθνή αξιοπιστία 

Τ ην πεποίθησή του ότι η οικονομία δεν είναι
υπόθεση και ευθύνη των εκάστοτε κυβερ-

νώντων μόνο, αλλά όλων, πρόταξε ο απερχόμε-
νος Πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λο-
γιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), Γιάννος Χαριλάου, από
το βήμα της 54ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
του Συνδέσμου. Μετά την συνέλευση ο ΣΕΛΚ
εξέλεξε το Δημήτρη Βάκη, ως νέο πρόεδρο του
Συνδέσμου για την περίοδο 2015 - 2017. 

Μιλώντας ενώπιον της συνέλευσης την οποία
τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, o Αρχιεπί-
σκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β' και ο Πρόεδρος
της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου, ο κ. Χαριλάου
τόνισε πως τα μεγάλα ζητήματα της οικονομίας
και των μεταρρυθμίσεων μπορούν να αντιμετω-
πιστούν μόνο μέσα από τη συνεργασία, τη συλ-

λογική προσπάθεια και την αξιοποίηση των ει-
δικών.

Συνεχίζοντας ανέφερε πως αυτό που έχει ση-
μασία είναι η επόμενη μέρα και πως θα επανέλ-
θει η οικονομία του τόπου σε τροχιά ανάπτυξης
και προόδου βασισμένη σε γερά και υγιή θεμέλια. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Χαριλάου
"Μέσα από την κρίση, έχουμε μια μοναδική ευ-
καιρία να φτιάξουμε ένα καλύτερο κράτος", υπο-
γραμμίζοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης μικρό-
τερου κρατικού τομέα και μεγαλύτερη ιδιωτική
πρωτοβουλία. 

Όπως τονίστηκε στη Γενική Συνέλευση του
ΣΕΛΚ, είναι ουσιώδες να δυναμώσει και πάλι η
διεθνής αξιοπιστία προς την Κυπριακή οικονομία,
κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τη θέση της χώρας
ως ένα Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο κύρους. 

Σε ότι αφορά στην προσέλκυση επενδύσεων,
ο κ. Χαριλάου ανάφερε ότι ο Σύνδεσμος έχει
υποβάλει γραπτώς μια σειρά από εισηγήσεις για
την ενίσχυση της προσπάθειας για προσέλκυση
ξένων επενδύσεων στη χώρα. 

Οι προτάσεις αυτές διαλαμβάνουν δύο άξονες.
Ο πρώτος είναι στρατηγικού χαρακτήρα και καλεί
την κυβέρνηση να εκπονήσει μια εθνική στρα-
τηγική για τα θέματα επενδύσεων και να καθο-
ρίσει τις προτεραιότητες του κράτους. Ο δεύ-
τερος άξονας πραγματεύεται τον εμπλουτισμό
του φάσματος των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Υπόδειξε με έμφαση ότι η εισροή ξένων επεν-
δυτικών κεφαλαίων αποτελεί το βασικό αιμοδότη
για την τόνωση της αγοράς.

Αναφερόμενος στο ρόλο και στη διαχρονική
προσφορά του λογιστικού/ελεγκτικού επαγγέλ-
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ματος, σημείωσε πως διαχρονικά ο σύνδεσμος
παραμένει διαχρονικά χρήσιμος και υποστηρι-
κτικός προς στο Κράτος, αναπτύσσοντας πα-
ράλληλα μια πολύ-επίπεδη δράση. 

Υπόδειξε επίσης την ανάγκη για προώθηση
του νομοσχεδίου για την αναθεώρηση του πλαι-
σίου φορολογικής πολιτικής, με σκοπό τη δια-
τήρηση της Κύπρου ως ενός ανταγωνιστικού διε-
θνούς επιχειρηματικού προορισμού. Από την άλ-
λη, ο κ Χαριλάου σημείωσε ότι μπορεί οι οικο-
νομικοί δείκτες να βελτιώνονται, όμως η πραγ-
ματική οικονομία δοκιμάζεται σκληρά. Και μαζί
της δοκιμάζεται και η κοινωνική συνοχή. Γι’ αυτό
έχει μεγάλη σημασία να επανέλθει η ρευστότητα
στην αγορά και να στηριχθούν στην πράξη οι επι-
χειρήσεις. Καταληκτικά, ο κ. Χαριλάου αναφέρ-
θηκε και σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες πα-
ροχής βοήθειας και υποστήριξης προς το κράτος,
την κοινωνία και την οικονομία. 

Εξέφρασε τέλος την ελπίδα όπως, έστω και
την υστάτη, εξευρεθεί μια κοινή συνισταμένη
για να διευθετηθεί το θέμα με την Ελλάδα, που
να επιτρέπει αφενός στην Ελλάδα να παραμείνει
βιώσιμη και, αφετέρου, να μην αμφισβητηθεί η
ευρωπαϊκή νομισματική συνοχή.

Ο Δημήτρης Βάκης είναι ο νέος πρόεδρος
του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών

Κύπρου για την περίοδο 2015-2017. Το νέο Συμ-
βούλιο του ΣΕΛΚ συνεδρίασε και καταρτίστηκε
σε σώμα και εξέλεξε τον Δημήτρη Βάκη ως Πρό-
εδρο του Συνδέσμου για τη διετία 2015-2017
και τον Δημήτρη Χάλιο ως Αντιπρόεδρο του Συν-
δέσμου.

Γραμματέας του ΣΕΛΚ είναι η Μαρία Παστελ-
λοπούλου και μέλη οι Ανδρέας Ανδρέου, Χρίστος
Βασιλείου, Λιάκος Θεοδώρου, Πιερής Μάρκου,
Σταύρος Παντζαρής, Φίλιππος Ραπτόπουλος,
Μάριος Σκανδάλης, Σπύρος Σπύρου, Δημήτρης
Ταξιτάρης, Πανίκος Χαραλάμπους και Νίκος Χει-
μαρίδης. 

Ο Δημήτρης Σ. Βάκης είναι μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της KPMG Limited. Κατέχει
πτυχίο Πληροφορικής και Λογιστικής (BSc Joint
Honours) και είναι μέλος του Institute of Chartered
Accountants in England and Wales

Εργάστηκε στην Touche Ross & Co στο Λονδίνο
από το 1984 μέχρι το 1987. Επανήλθε στην Κύ-
προ το 1987 και εργάστηκε στην Μεταξάς Λοϊ-
ζίδης Συρίμης και Σία (τώρα KPMG Limited), όπου
έγινε συνέταιρος το 1991. Επίσης είναι μέλος
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Σ. της KPMG
Limited στην Κύπρο. Διατέλεσε υπεύθυνος κατά

καιρούς για διάφορα τμήματα και υπηρεσίες της
KPMG όπως Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (εκπό-
νηση μελετών βιωσιμότητας, εισαγωγής εται-
ρειών στο χρηματιστήριο, αποτιμήσεων, συγχω-
νεύσεων, εξαγορών, αναδιοργανώσεων, ειδικών
Διαχειριστικών Έλεγχων, κ.α.), Υπηρεσίες Εσω-
τερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων, Busi-
ness Performance Improvement (Διεξαγωγή με-
λετών σε διαχειριστικά συστήματα όπως ISO
9000, ISO 14000, κ.α.), και Υπηρεσίες Πληρο-
φορικής (καθορισμός αναγκών, επιλογή, εφαρ-
μογή συστημάτων, βελτίωση διαδικασιών, κ.α.).

Σήμερα είναι υπεύθυνος για ένα σημαντικό
χαρτοφυλάκιο πελατών σε θέματα Ελέγχου και
άλλων υπηρεσιών, και ηγείται των τμημάτων IT
και Markets & Marketing της KPMG στην Κύπρο. 

Είναι/διατέλεσε μέλος των πιο κάτω οργανι-
σμών/ινστιτούτων: Μέλος του Institute of Char-
tered Accountants in England and Wales (ICAEW),
Μέλος του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών
Κύπρου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΟΕΒ και μέλος της Εκτελεστικής του Επιτροπής,
Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, Διετέλεσε
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
Κρατικών Εκθέσεων, Διετέλεσε μέλος της Επι-
τροπής Πληροφορικής του ΣΕΛΚ.

O Δημήτρης Βάκης νέος πρόεδρος του ΣΕΛΚ
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ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΣΥΞΕ

Tο κράτος πρέπει να δημιουργήσει
συνθήκες "red carpet"
Βελτίωση ανταγωνιστικότητας, επιμήκυνση τουριστικής περιόδου οι κορυφαίοι στόχοι

Η επίτευξη των δύο κορυφαίων στόχων της
τουριστικής μας βιομηχανίας, που είναι η

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η επιμή-
κυνση της τουριστικής περιόδου, προϋποθέτει
λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη ευελιξία
και αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση όσων
σχεδιάζουμε, τόνισε από το βήμα της Ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης του Παγκύπριου Συνδέσμου
Ξενοδόχων, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Χάρης
Λοϊζίδης. «Να σχεδιάσουμε τη νέα εθνική στρα-
τηγική μας για τον τουρισμό, αλλά αυτή τη φορά,
πέραν των σχεδιασμών να αποδειχθούμε απο-
τελεσματικοί και στην υλοποίηση.

Υστερούμε στη διαμόρφωση των συνθηκών και
στην απλοποίηση των διαδικασιών που θα μας
επιτρέψει, όλα εκείνα που σχεδιάζουμε να μπο-
ρούμε να τα κάνουμε πράξη, με τρόπο αποτε-

λεσματικό και στην ώρα τους. Όχι όταν θα έχουν
ήδη ξεπεραστεί από τα δεδομένα». 

Ο κ. Λοϊζίδης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα θέματα
γραφειοκρατίας, καλώντας την κυβέρνηση να
συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που
έχει ξεκινήσει. «Σας καλούμε να συνεχίσετε με
την ίδια τόλμη και αποφασιστικότητα, να διορ-
θώσετε όλα τα κακώς έχοντα που συσσωρεύ-
τηκαν. Και όπου χρειαστεί να συγκρουστείτε με
καταστάσεις και συμφέροντα που κρατούν κα-
θηλωμένο το κράτος και τον τόπο σε αναχρονι-
στικά δεδομένα προηγούμενων δεκαετιών. Πρέ-
πει επιτέλους να δημιουργήσουμε ένα κράτος,
ευέλικτο, σύγχρονο και αποτελεσματικό, που θα
εξυπηρετεί τους πολίτες και θα συμβάλλει στην
οικονομική ανάπτυξη, βοηθώντας και διευκολύ-
νοντας τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις. Σε

όσους ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη χώρα
μας, το κράτος πρέπει να δημιουργεί συνθήκες
"red carpet", όχι "red tape"».

Βελτίωση ανταγωνιστικότητας, σημείωσε ο
πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, σημαίνει καλύτερο και
ποιοτικότερο προϊόν με τις ίδιες ή και χαμηλό-
τερες τιμές. Καλύτερο προϊόν σημαίνει επεν-
δύσεις για αναβαθμίσεις, ανακαινίσεις και εμ-
πλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. Σημαίνει
δημιουργία έργων τόσο βασικής όσο και παρεμ-
φερούς τουριστικής υποδομής ψηλών προδια-
γραφών. «Σημαίνει και μείωση ή συγκράτηση του
κόστους. Δυστυχώς η ξενοδοχειακή μας βιομη-
χανία συνεχίζει να επιβαρύνεται με μια σειρά
από φορολογίες και τέλη, αλλά και ένα ψηλό
ενεργειακό και εργατικό κόστος που θέτουν το
τουριστικό μας πακέτο σε πολύ μειονεκτική θέση
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έναντι των αντίστοιχων πακέτων άλλων ανταγω-
νιστικών μας προορισμών». Ο κ. Λοϊζίδης τόνισε
την ανάγκη μείωσης του Φόρου Ακίνητης Περι-
ουσίας, γιατί στο ψηλό επίπεδο που είναι σήμερα
«αποτελεί αντικίνητρο και απομακρύνει τις ξένες
επενδύσεις» και πρότεινε τη διερεύνηση της
πιθανότητας μείωσης του ΦΠΑ στις τουριστικές
υπηρεσίες, όπως κάνουν άλλες χώρες για τους
νησιωτικούς τους προορισμούς. «Γιατί εμείς που
είμαστε ο πιο απομακρυσμένος νησιωτικός προ-
ορισμός της Ευρώπης να μην διερευνήσουμε τις
δυνατότητες που έχουμε για χαμηλότερο συν-
τελεστή; Μείωση μιας φορολογίας δεν σημαίνει
κατ’ ανάγκη μείωση εσόδων, αλλά βελτίωση αν-
ταγωνιστικότητας, αύξηση τουριστικών αφίξεων
και κατανάλωσης».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ χαιρέτισε τη νέα προ-
σπάθεια για εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό.
«Αναγνωρίζουμε τις προοπτικές που δημιουρ-
γούνται και συμφωνούμε κύριε Πρόεδρε με την
πεποίθησή σας, ότι “στην οικονομία το αγαθό
της ειρήνης είναι συνυφασμένο με την ασφάλεια.
Και η ασφάλεια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση
για την επένδυση και την ανάπτυξη”. Είναι και
δική μας πεποίθηση ότι μια καλή λύση του Κυ-
πριακού θα αποτελέσει θεμέλιο στη μετέπειτα
δυναμική ανάπτυξη της τουριστικής μας βιομη-
χανίας». 

Σε σχέση με την πορεία της φετινής χρονιάς
ο κ. Λοϊζίδης εξέφρασε ικανοποίηση για το γε-
γονός ότι η αύξηση των αφίξεων προέρχεται κυ-
ρίως από παραδοσιακές αγορές, οι οποίες ύστε-
ρα από αρκετά χρόνια δείχνουν να ανακάμπτουν.
«Αναφέρομαι στις σημαντικές αγορές της Γερ-
μανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες
καταγράφουν ποσοστιαίες αυξήσεις μεγαλύτερες
από τη συνολική. Προέρχεται όμως και από άλ-
λες υποσχόμενες αγορές, όπως το Ισραήλ, η
Ουκρανία, η Γαλλία και οι Χώρες του Κόλπου».
Εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για το γεγονός
ότι η αύξηση των πρώτων πέντε μηνών, στηρί-
ζεται και σε ικανοποιητικές αυξήσεις που κατέ-
γραψαν, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια,
οι χειμερινοί μήνες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ
εξέφρασε, ωστόσο, προβληματισμό σε σχέση
με τη ρωσική αγορά. «Οι μεγάλες απώλειες της
περιόδου προέρχονται από τη ρωσική αγορά. Το
γεγονός αυτό, μάλιστα, καταγράφεται με πιο έν-
τονο τρόπο στα έσοδα παρά στις αφίξεις, κατα-
δεικνύοντας την ποιότητα και τη βαρύτητα της
συγκεκριμένης αγοράς. Ελπίζουμε ότι οι απώ-
λειες της τάξης του 18% που καταγράφηκαν
τους πρώτους πέντε μήνες, θα παραμείνουν σ’
αυτό το επίπεδο και κατά τους κρίσιμους καλο-
καιρινούς μήνες, συγκρατώντας την τελική ζημιά
κάτω από την αρχική πρόβλεψη για απώλειες
της τάξης του 25%». 

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ υπο-
γράμμισε ότι στην προσπάθεια που καταβάλλει
η Κύπρος για προσέλκυση επενδύσεων και για
άνοιγμα της οικονομίας της σε νέους αναπτυ-
ξιακούς τομείς, η τουριστική βιομηχανία πρέπει
να έχει τη θέση και την προτεραιότητα που της
αξίζει. «Η τουριστική βιομηχανία του τόπου, φέρ-
νει κάθε χρόνο στην οικονομία του τόπου πε-
ρισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, προ-
σφέρει πολύ σημαντικά έσοδα στο κράτος και
πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας. Διαθέτει υπο-
δομές και επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων
ευρώ, οι περισσότερες εκ των οποίων έγιναν
από Κύπριους επιχειρηματίες του κλάδου, μέσα
σε συνθήκες καθόλου ευνοϊκές έναντι των κύ-
ριων ανταγωνιστών μας. Είμαστε έτοιμοι να συμ-
βάλουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια.
Εκείνο που ζητούμε από το κράτος είναι την ίση
μεταχείριση μεταξύ των ξένων και των ντόπιων
επενδυτών και επιχειρηματιών». 

Κατά το επίσημο μέρος της Συνέλευσης, απη-
ύθυναν επίσης χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης και
ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρι-
σμού, Άγγελος Λοΐζου. Σύμφωνα με τον κ. Λοίζου
η συνεχής πτώση των τελευταίων ετών έχει ανα-
τραπεί, αφού η χειμερινή περίοδος Νοεμβρίου-

Μαρτίου (2014-2015) παρουσίασε αύξηση 9.5%
συνολικά στις αφίξεις, έναντι της αντίστοιχης
περιόδου κατά το 2013-2014. Σημαντική αύξηση
σημειώθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερ-
μανία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Αυστρία, την
Ουκρανία και το Ισραήλ.

Μετά το πέρας της συνέλευσης απονεμήθηκε
τιμητική διάκριση στον Όμιλο VESTNIK KIPRA.

Ο Όμιλος σήμερα, έπειτα από είκοσι χρόνια
λειτουργίας στην Κύπρο, εκτός από τη μοναδική
ρωσόφωνη εφημερίδα που εκδίδει, προσφέρει
μια σειρά από υπηρεσίες που αποτελούν εργα-
λεία προώθησης της σύγκλισης μεταξύ των δύο
κοινοτήτων. Ιδιαίτερα μετά τις αποφάσεις του
Μαρτίου 2013, ο ρόλος του υπήρξε καταλυτικός
στην αποκατάσταση και διατήρηση των παραδο-
σιακών και στενών σχέσεων του νησιού με τη
ρωσόφωνη κοινότητα. 

Παράλληλα ο Όμιλος συνέβαλε ουσιαστικά
στην τόνωση του τουριστικού ρεύματος προς τη
χώρα μας κατά τα προηγούμενα χρόνια και ταυ-
τόχρονα στην ενίσχυση της επενδυτικής δρα-
στηριότητας Ρώσων επιχειρηματιών. 

Εκ μέρους του Ομίλου το βραβείο παρέλαβε η
Natalia Kardash, Chief Executive Officer, και ιθύ-
νων νους της πολύπλευρης δραστηριότητας του
Ομίλου.

«Η τουριστική βιομηχανία του τόπου, φέρνει κάθε
χρόνο στην οικονομία του τόπου περισσότερα από
2 δισεκατομμύρια ευρώ, προσφέρει πολύ σημαντικά
έσοδα στο κράτος και πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας.
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Kάτω οι τιμές των διαμερισμάτων
και των οικιών 
Σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Ακινήτων του RICS

Σ ημαντικές μειώσεις παγκύπρια, σε όλες τις
αστικές περιοχές, σε όλες τις κατηγορίες,

με τη σημαντικότερη πτώση να παρουσιάζεται σε
Λευκωσία και Λάρνακα, κατέγραψε το B’ τρίμηνο
του 2015, ο Δείκτης Τιμών Ακινήτων του RICS
(Royal Institution of Chartered Surveyors) Κύπρου. 

Ο δείκτης που καταρτίζεται σε συνεργασία με
τον Σύνδεσμο Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονο-
μολόγων Κατασκευών Κύπρου (ΣΕΕΟKΚ) και τον
Σύνδεσμο Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύ-
πρου (ΣΕΕΑΚ), παρακολουθεί τις τιμές και τα ενοί-
κια των ακινήτων σε όλες τις επαρχίες και βασί-
ζεται σε μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από το
Πανεπιστήμιο του Reading, του Ηνωμένου Βασι-
λείου. Παγκύπρια, οι τιμές για τα διαμερίσματα
παρουσίασαν τριμηνιαία πτώση 0.4%, ενώ σημει-
ώθηκε μείωση στις τιμές για τα σπίτια κατά 0.3%.
Η μεγαλύτερη πτώση παρουσιάστηκε στη Λάρνακα,
1.2% για τα διαμερίσματα και 3% για τα σπίτια.
Αύξηση της τάξης του 0.6% παρουσιάστηκε στα
σπίτια στη Λευκωσία. Οι τιμές των καταστημάτων
μειώθηκαν κατά μέσο όρο 0.1%, των γραφείων
κατά 1.4%, ενώ οι αποθήκες παρουσίασαν αύξηση
κατά 2.4%. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο δεύτερο
τρίμηνο του 2014, οι τιμές των διαμερισμάτων μει-
ώθηκαν κατά 2.6%, των σπιτιών κατά 2.3%, των
καταστημάτων κατά 5.5%, των γραφείων κατά 1.4%
και των αποθηκών κατά 2.4%.

Η μέση τιμή ενοικίασης σε ολόκληρη την Κύπρο
παρουσίασε τριμηνιαία πτώση 0.3% στα διαμερί-
σματα, 2% στα σπίτια, 2.1% στα καταστήματα,
1.1% στα γραφεία, 0.9% και 1.4% στις αποθήκες.
Συγκρίνοντας  τα  ενοίκια  με εκείνα  του  δευτέρου
τριμήνου του 2014, οι τιμές ενοικίασης υποχώρη-
σαν κατά 4.0% για τα διαμερίσματα, 1.2% για σπί-
τια, 8.1% για καταστήματα, 5.9% για τις αποθήκες
και 3.5% για τα γραφεία. Η πλειονότητα των κα-
τηγοριών σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές εξα-
κολουθεί να επηρεάζεται, με αυτές που κατέγρα-
ψαν τη μεγαλύτερη πτώση στον τομέα των ακινή-
των, την Πάφο και τη Λάρνακα, τώρα να παρου-
σιάζουν σημάδια σταθερότητας των τιμών.

O Χαράλαμπος Πετρίδης, MRICS, δήλωσε: «Η
πτωτική πορεία στις τιμές των ακινήτων συνεχίζεται

σε ετήσια βάση. Ενδιαφέρον παρατηρείται στο
πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2015 για την επαρ-
χία της Πάφου και της Αμμοχώστου όπου έχει ανα-
χαιτιστεί η πτώση των τιμών μειώνοντας έτσι τις
ετήσιες απώλειες. Το θετικό που παρατηρείται
και το πρώτο τρίμηνο του 2015, σε σχέση με το
2014 και το 2013, είναι η αυξημένη εμπορευσι-
μότητα, κατά 20% περίπου σε ετήσια βάση. Φαί-
νεται ότι οι αγοραπωλησίες ακινήτων έχουν ανα-
κάμψει και οι μειώσεις των τιμών επαναφέρουν τη
δραστηριότητα στην αγορά.  Όσον αφορά τις τιμές
των ακινήτων, αναμένεται να συνεχισθεί η πτωτική
πορεία σε ετήσια βάση και κατά το 2015 με μι-
κρότερες ίσως απώλειες σε σύγκριση με το 2014.
Εν αναμονή των εξελίξεων στο χρηματοπιστωτικό
τομέα, κυρίως όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια, την αυστηρή πολιτική δανειοδότησης στην
αγορά, τα υψηλά επιτόκια και το θέμα των εκποι-
ήσεων των ενυπόθηκων ακινήτων, η κτηματαγορά
βρίσκεται σε πτωτική πορεία. Θετική εξέλιξη η
Νομοθεσία των εκποιήσεων που έχει περάσει από
το Κοινοβούλιο και που αναμένεται να επιδράσει
θετικά μεσο-μακροπρόθεσμα στα μη εξυπηρετού-
μενα δάνεια και την κτηματαγορά.»

Η μεθοδολογία και τα πορίσματα της έρευνας
είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του RICS:

http://www.rics.org/Global/Cyprus%20Property%20I
ndex%20Q2%202015.pdf 

Το RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)
που δραστηριοποιείται και στην Κύπρο, είναι ο με-
γαλύτερος σε αριθμό μελών διεθνής οργανισμός
για επαγγελματίες της βιομηχανίας ακινήτων, οι-
κοδομών και σχετικών περιβαλλοντικών θεμάτων.
Με 140.000 μέλη σε 140 χώρες, το RICS αποτελεί
πρωτοπόρα πηγή γνώσης πάνω σε θέματα που
αφορούν τα ακίνητα, προσφέροντας ανεξάρτητες
και αντικειμενικές συμβουλές σε κυβερνήσεις και
διεθνείς οργανισμούς.

Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Επιμετρητών Οικο-
νομολόγων Κατασκευών Κύπρου (ΣΕΕΟKΚ) εκ-
προσωπεί τους Chartered Quantity Surveyors and
Quantity Surveyors, οι οποίοι δραστηριοποιούνται
καιέχουν ως μόνιμη βάση την Κύπρο. Για περισ-
σότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.se-
eokk.org.

Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων
Κύπρου (ΣΕΕΑΚ) είναι το αρμόδιο επιστημονικό
σώμα το οποίο ασχολείται με την εκτίμηση και δια-
χείριση της γης και έχει ως εγγεγραμμένα μέλη,
πραγματογνώμονες οι οποίοι προσφέρουν τις υπη-
ρεσίες τους τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δη-
μόσιο τομέα.
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BOC: Πιστοποίηση ISO για διεθνείς 
υπηρεσίες και IBUs 

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της επαναξιολόγησης του Συ-
στήματος Ποιότητας Επιχείρησης ISO 9001:2008 που εφαρμόζεται στον
Τομέα Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Κύπρου από την
Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης, επιβεβαιώθηκε για έκτη συνεχή χρονιά
η δέσμευση του Τομέα Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών της Τράπεζας
για ποιοτική εξυπηρέτηση και συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των
Υπηρεσιών προς τους πελάτες και Συνεργάτες της. 
Η Υπηρεσία Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών (ΙΒS) και τα Κέντρα Διεθνών
Εργασιών (IBUs) Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου της Τρά-
πεζας Κύπρου εξασφάλισαν για πρώτη φορά την Πιστοποίηση ISO
9001:2008 το 2009 και από έκτοτε επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο. Η πι-
στοποίηση αφορά στην παροχή τραπεζικών και άλλων χρηματοοικονο-
μικών υπηρεσιών σε πελάτες εκτός Κύπρου και σε εταιρείες με διεθνείς
δραστηριότητες, σε κάθε ένα από τα IBUs. Αφορά, επίσης, στη διαχείριση
και υποστήριξη των IBUs κεντρικά από την Υπηρεσία Διεθνών Τραπεζικών
Υπηρεσιών, καθώς και την παροχή υποστήριξης στα Γραφεία Αντιπρο-
σωπείας της Τράπεζας σε όλον τον κόσμο.
Η Τράπεζα Κύπρου είναι η πρώτη Τράπεζα στην Κύπρο που εξασφάλισε
τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Νέες προοπτικές απασχόλησης
μέσω του MIC

Ένα έργο τεράστιας σημασίας για την ανάπτυξη της καινοτομίας, της
έρευνας και της τεχνολογίας αποτελεί το Microsoft Innovation Center
(MIC) που βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και εγκαι-
νιάστηκε από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Μάριο
Δημητριάδη, εκ μέρους του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη.
Tο MIC έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει νέες προοπτικές απασχό-
λησης και να ενθαρρύνει τη νεανική επιχειρηματικότητα στην Κύπρο.
Το MIC θα είναι ανοικτό σε φοιτητές, επαγγελματίες του κλάδου της
τεχνολογίας και της πληροφορικής, και ερευνητές. Τα προγράμματά
του θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της Κύπρου, και θα συνερ-
γάζεται με την τοπική κοινωνία για να προάγει καινοτόμες τεχνολογικές
λύσεις. Μέσα από το MIC οι οργανισμοί θα έχουν την ευκαιρία να
τρέξουν εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια, σεμινάρια για φοι-

τητές, startups και προγραμματιστές, ενώ θα παρέχει πρόσβαση σε τε-
χνογνωσία και πόρους που θα στηρίζουν πρωτότυπες νέες λύσεις, δο-
κιμές σε υφιστάμενες εφαρμογές, και την ανάπτυξη νέων ιδεών και
επιχειρήσεων. Το πρώτο MIC εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο του 2002,
ενώ σήμερα λειτουργούν πέραν των 100 MIC σε 38 χώρες, τα περισ-
σότερα σε συνεργασία με κυβερνητικές υπηρεσίες. Τα MIC έχουν βοη-
θήσει περισσότερους από 500.000 επαγγελματίες της τεχνολογίας να
αποκτήσουν πιστοποίηση, έχουν συντελέσει στη δημιουργία άνω των
3.200 εταιρειών και έχουν βοηθήσει εταίρους να αναπτύξουν και να
λανσάρουν πέραν των 9.000 εφαρμογών από το 2011.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΟΧΣ: Ενίσχυση μηχανισμών 
παρακολούθησης των ΜΕΔ

Η ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης και διαχείρισης των
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), τα οποία έχουν σταθεροποιηθεί
σε επίπεδα 36%-38% του χαρτοφυλακίου των δανείων, αποτελεί ση-
μαντική πρόκληση για τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ),
ο οποίος διαθέτει σήμερα ισχυρή προστατευτική ασπίδα με κεφάλαια,
ύψους 108 εκατομμυρίων ευρώ και Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας
18%. Αυτό ανέφερε ο Πρόεδρος του ΟΧΣ, Λοϊζος Παπαχαραλάμπους
με την ευκαιρία της τέλεσης των εγκαινίων των νέων κεντρικών γραφείων
του Οργανισμού, στη Λεωφόρο Προδρόμου, στη Λευκωσία. Όπως ανέ-
φερε ο κ. Παπαχαραλάμπους, η πρόσφατη ενίσχυση του ανθρώπινου
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δυναμικού που ασχολείται με τη διαχείριση των ΜΕΔ, θα δώσει ώθηση
στις αναδιαρθρώσεις και, σταδιακά, θα μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια. Όσον αφορά στα νέα προϊόντα δανείων, ο κ. Παπαχαραλάμπους
ανακοίνωσε ότι “η άνετη κεφαλαιακή επάρκεια και η ισχυρή ρευστότητα
επιτρέπουν στον Οργανισμό να διευρύνει τα δανειοδοτικά προϊόντα
του, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τα νοικοκυριά να αναβαθμίσουν
και συντηρήσουν την πρώτη τους κατοικία”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Περιήγηση στη Λεμεσό
με τη Medochemie

«Αναζητώντας την ταυτότητα μας» είναι το μήνυμα που διαδίδουν
κάθε Σάββατο, η Φαρμακοβιομηχανία Medochemie και ο Σύνδεσμος Κα-
τοίκων και Φίλων του Ιστορικού Κέντρου Λεμεσού, συνεχίζοντας τις
περιηγήσεις στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού με τον Λούκα Γρηγοριάδη,
Ιστορικό Τέχνης και Ερευνητή της ιστορίας της Λεμεσού. Στο πλαίσιο
της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, η Medochemie στηρίζει αυτή
την πρωτοβουλία στοχεύοντας στην προαγωγή του πολιτισμού, στη με-
τάδοση γνώσης για την ιστορία της Λεμεσού αλλά και στη διατήρηση
της πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς της πόλης. Οι περιηγήσεις
στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού γίνονται κάθε Σάββατο και προσφέ-
ρονται δωρεάν στο κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις
συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από Δευτέρα
έως Παρασκευή, από τις 10.00πμ μέχρι τη 13.00μμ στο τηλέφωνο
99174914.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Νέο επιχειρηματικό κέντρο
της REGUS στη Λεμεσό

Η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής επαγγελματικών χώρων ευέλικτης
εργασίας παγκοσμίως, η REGUS, εγκαινίασε πρόσφατα το νέο της επι-
χειρηματικό κέντρο στη Λεμεσό στο Victory House, Λεωφόρος Μακαρίου
205. To επιχειρηματικό κέντρο, βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο της
επιχειρηματικής κοινότητας της Λεμεσού, με γρήγορη και εύκολη πρό-
σβαση στο παλιό και στο νέο λιμάνι, με θέσεις parking για πελάτες και
εργαζόμενους, business lounge, virtual office, day office, meeting rooms
& hot desk υπηρεσίες, videoconferencing services και 24ωρη πρόσβαση

στους χώρους εργασίας. Η Regus είναι παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή
χώρων εργασίας. Το δίκτυό της περιλαμβάνει 2.300 τοποθεσίες σε
850 πόλεις και 106 χώρες. Παρέχει αξιόπιστο, άνετο, υψηλής ποιότητας
και πλήρως εξοπλισμένο εργασιακό χώρο σε άτομα και επιχειρήσεις
για μερικά λεπτά ή για μερικά χρόνια. Εταιρείες όπως η Google, η
Toshiba και η GlaxoSmithKline την επιλέγουν γιατί χρειάζεται να είναι
ευέλικτες ώστε να παραμείνουν επιτυχημένες.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.regus.gr ή καλέστε στα τηλέφωνα 22503000, 25040000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παγκόσμια συνεργασία της MetLife
με τον οργανισμό KIVA

Η MetLife και το MetLife Foundation ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους
με τον παγκόσμιο μη κυβερνητικό οργανισμό KIVA. Στόχος της συνερ-
γασίας είναι η στήριξη επιχειρηματιών από όλο τον κόσμο μέσω της
χρηματοδοτικής πλατφόρμας του KIVA. Οι 5.200 εργαζόμενοι της MetLife
σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική καλούνται να συνεισφέρουν το
ποσό των 25 δολαρίων ως δάνειο, προκειμένου να βοηθήσουν επιχει-
ρηματίες να ξεκινήσουν ή να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους. Η πρω-
τοβουλία έχει χρηματοδοτηθεί από το φιλανθρωπικό οργανισμό της
MetLife, το MetLife Foundation, το οποίο θα επενδύσει 200 εκατομμύρια
δολάρια μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, προκειμένου να επηρεάσει
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θετικά τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Από το 2005, ο KIVA έχει
κατανέμει περισσότερα από 715 εκατομμύρια δολάρια σε εκατομμύρια
επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο, με ποσοστό αποπληρωμής 98%. Κα-
θώς οι δανειολήπτες του KIVA αποπληρώνουν τα δάνειά τους, τα χρήματα
μπορούν να δανειστούν ξανά έτσι ώστε ακόμα περισσότεροι επιχειρη-
ματίες να μπορούν να λάβουν οικονομική στήριξη. Περισσότερες πλη-
ροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.metlife.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

GT4 έκδοση και 285 ίπποι
για τη Porsche Cayman

Άλλη μια προσθήκη στην πλούσια γκάμα της Porsche. Αυτή τη φορά
η προσθήκη αφορά την Cayman που απέκτησε περισσότερους ίππους
και τον κωδικό GT4. Με κινητήρα που προέρχεται από την Carrera S
δηλαδή τον 6κύλινδρο 3,8lt με 385 ίππους που χρειάζεται μόλις 4,4
δευτερόλεπτα για τα 100 χιλιόμετρα από στάση και τελική που φθάνει
τα 295 χιλιόμετρα την ώρα. Και όλα αυτά με την επίσημη εργοστασιακή
μέση κατανάλωση να βρίσκεται στα 10,3 λίτρα ανά εκατό χιλιόμετρα.
Ένα μοντέλο που δημιουργήθηκε βάση των ερευνών της θρυλικής
φίρμας που θέλει το 80% των κατόχων ενός μοντέλου με τον κωδικό
GT μπαίνει με αυτό και στην πίστα.
Αν και η Porsche είναι γνωστή κυρίως για την 911 ας μη ξεχνάμε πως
έχει κατασκευάσει και μερικά από τα καλύτερα -με κινητήρα στο κέν-
τρο- αυτοκίνητα όπως η 904 GTS, 911 GT1, Carrera GT και η 918 Spyder. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πλήρης αθλητική κάλυψη
από την Cytavision

Η Cytavision εξασφάλισε για τους συνδρομητές της τις περισσότερες
αποκλειστικές ζωντανές μεταδόσεις από το κυπριακό ποδόσφαιρο, από
άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις ποδοσφαίρου, καθώς και
από άλλα αθλήματα. Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι συνδρομητές της Cy-
tavision θα μπορούν να παρακολουθούν:
- ολόκληρο σχεδόν το κυπριακό πρωτάθλημα και κύπελλο με πέντε
τουλάχιστον ζωντανές και αποκλειστικές μεταδόσεις, κάθε αγωνιστική.
Για πρώτη φορά, παίζουν στην έδρα της Cytavision δώδεκα ομάδες
πρώτης κατηγορίας: Αγία Νάπα, ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, Άρης,
Δόξα, Εθνικός Άχνας, ΕΝΠ, ΕΡΜΗΣ , ΣΑΛΑΜΙΝΑ και Πάφος,
- όλα τα εντός και τα πλείστα εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιγνίδια της

ΑΕΚ, του ΑΠΟΕΛ, του Απόλλωνα και, της Ομόνοιας, 
- το κορυφαίο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα της Ευρώπης, το οποίο συνε-
χίζεται με όλους τους αγώνες UEFA Champions League (2015-2018)
και τουλάχιστον δύο αγώνες σε HD κάθε βδομάδα και πέραν των 120
αγώνων του UEFA Europa League (2015-2018) και τουλάχιστον δύο
αγώνες σε HD κάθε βδομάδα,
Επίσης το αγγλικό πρωτάθλημα και το γερμανικό πρωτάθλημα, τα προ-
κριματικά του EURO 2016 και του World Cup 2018, τα πρωταθλήματα
Ελλάδας, Γαλλίας, Βραζιλίας και τα κύπελλα Ελλάδας, Γαλλίας, Ισπανίας
και Γερμανίας, το κυπριακό πρωτάθλημα και κύπελλο καλαθόσφαιρας,
το ΝΒΑ, τα τουρνουά τένις Wimbledon, Roland Garros και πολλά άλλα.
Mέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, προσφέρεται δωρεάν εγκατάσταση του
1ου αποκωδικοποιητή της Cytavision και 33% έκπτωση στο πακέτο
Sports+ για 3μήνες, σε νέους συνδρομητές. 
Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Cyta-
vision, καθώς και για τις διοργανώσεις και τις μεταδόσεις, βρίσκονται
στις ιστοσελίδες: www.cyta.com.cy/tv και www.uefa.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Θεσσαλονικιώτικοι μεζέδες
στο «Ελληνικό»

Στην πευκόφυτη Γρίβα Διγενή της Έγκωμης έκανε την εμφάνιση του
το ολόφρεσκο… Ουζομεζεδοπωλείον «Το Ελληνικό», που από την Θεσ-
σαλονίκη όπου αποτελεί σημείο αναφοράς για την ποιοτική του κουζίνα,
άνοιξε τώρα και στην Λευκωσία. Ένας πραγματικά πρωτότυπα διαμορ-
φωμένος χώρος που θυμίζει παντοπωλείο μιας άλλης εποχής. 
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Το μενού, προσαρμοσμένο στην φιλοσοφία του παλιού, καλού μεζε-
δοπωλείου, δεν αφήνει κανέναν παραπονεμένο. Μια πολύ μεγάλη ποι-
κιλία ορεκτικών από κρύα, ζεστά, καπνιστά ή τουρσί αποτελούν τον
προπομπό για ονειρεμένες γεύσεις κρεατικών και θαλασσινών που συ-
ναρπάζουν. 
Η ποικιλία γεύσεων, χρωμάτων και υφών σε ένα τραπέζι με μεζέδες
πρέπει να είναι μεγάλη και στο Ελληνικό είναι ακριβώς έτσι. Γι’ αυτό
το λόγο στο Ουζομεζεδοπωλείον «Το Ελληνικό», προσφέρουν πάνω
από 90 πιάτα. Επιλέξτε βουνό ή θάλασσα και γευθείτε μυδοπίλαφο,
κριθαρότο θαλασσινών ή γαριδάκι Αιγαίου. Αν πάλι επιλέξετε βουνό,
δοκιμάστε οπωσδήποτε τα σουτζουκάκια Σμυρνέικα, το Γιούλμπασι
Σμύρνης ή την ανεπανάληπτη καπνιστή μπριζόλα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ντεμπούτο για το Sunrise Gardens 
Hotel στον Πρωταρά

Ο Όμιλος Sunrise Hotels συνεχίζοντας τις σημαντικές επενδύσεις στο
τουριστικό προϊόν του Πρωταρά, προχώρησε στη δημιουργία του νέου
πολυτελούς ξενοδοχείου Sunrise Gardens Hotel. Το ξενοδοχείο λει-
τούργησε τον περασμένο Μάιο και αποτελεί την τέταρτη ξενοδοχειακή
μονάδα του Ομίλου.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών, που
βρίσκεται μόλις 200 μέτρα από την πανέμορφη παραλία ‘Sunrise’ και
αποτελεί το μεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο που υλοποιήθηκε στην
επαρχία Αμμοχώστου τον τελευταίο χρόνο. Παρέχοντας προηγμένες
υπηρεσίες, το Sunrise Gardens είναι φτιαγμένο για να δώσει νέα πνοή
στο τουριστικό προϊόν της περιοχής, προσελκύοντας περισσότερους
ποιοτικούς τουρίστες και έχει δημιουργήσει περισσότερες από 30 νέες
θέσεις εργασίας, σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας. Διαθέτει
102 διπλά δωμάτια, 24 δωμάτια ιδανικά για οικογένειες, τέσσερις σουί-
τες, δύο εστιατόρια, δύο μπαρ, τρεις εξωτερικές πισίνες και γυμναστήριο
ενώ προσφέρει, μεταξύ άλλων, πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά,
δωρεάν wi-fi σε όλους τους χώρους του και άλλες σημαντικές ανέσεις.
Ο Όμιλος Sunrise Hotels διαθέτει επίσης τα ξενοδοχεία Sunrise Pearl
Hotel and Spa, Sunrise Beach Hotel και Brilliant Hotel Apartments. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες για τον Όμιλο Sunrise Hotels, μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα www.sunrise.com.cy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η STAROIL μας «εξοπλίζει»
για την παραλία

Η εταιρεία STAROIL μας εφοδιάζει με όλα τα απαραίτητα για τις καλο-
καιρινές μας εξορμήσεις στην παραλία, προσφέροντας μέχρι το τέλος
Αυγούστου, 50 star-πακέτα με όλα όσα θα χρειαστούμε για μια υπέροχη
απόδραση δίπλα στο κύμα. Τα πακέτα θα κληρωθούν μέσω ενός νέου
και άκρως καλοκαιρινού διαγωνισμού στο Facebook: «STAROIL σε… “εξο-
πλίζει” για την παραλία!». Κάθε πακέτο «απόδρασης» για την παραλία
της STAROIL περιλαμβάνει
όλα όσα πραγματικά χρει-
αζόμαστε έτσι ώστε να κά-
νουμε τη μέρα μας στη θά-
λασσα ακόμη πιο ευχάρι-
στη και διασκεδαστική,
όπως ρακέτες παραλίας,
πετσέτα, μεταλλικό ποτήρι
(thermos), παγωνιέρα και
προστατευτικό ηλίου για το
εσωτερικό του αυτοκινήτου (sunshade). Κινηθείτε έξυπνα, μπείτε στη
σελίδα της STAROIL στο Facebook www.facebook.com/StaroilCyprus,
απαντήστε στην ερώτηση του διαγωνισμού, κάντε Share και διεκδικήστε
απλά και εύκολα το απόλυτο beach-kit του καλοκαιριού… με ό,τι πραγ-
ματικά χρειαζόμαστε για τις φετινές μας εξορμήσεις στην παραλία. Ο
διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στις 24 Αυγούστου
2015. Κάθε εβδομάδα θα αναδεικνύονται με κλήρωση 10 νικητές, οι
οποίοι θα ανακοινώνονται στη σελίδα της STAROIL στο Facebook. Μοναδική
προϋπόθεση για να λάβετε μέρος στην κλήρωση είναι να απαντήσετε
σωστά στην ερώτηση και να κάνετε share τον διαγωνισμό.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 χρόνια Mr. Brown
στην κυπριακή αγορά

Σταθερά πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού βρίσκεται ο έτοιμος καφές
Mr. Brown, ο οποίος συμπληρώνει 20 χρόνια παρουσίας στην κυπριακή
αγορά. Διαθέτει μεγάλη γκάμα γεύσεων, αφού είναι ο μοναδικός έτοιμος
καφές με 8 γεύσεις: Classic, Vanilla, Black, Cappuccino, Mandheling, Pure,
Blue Mountain Style και Caramel Latte. Επί της ευκαιρίας της 20άχρονης
επιτυχημένης παρουσίας του παγωμένου έτοιμου καφέ Mr.Brown στην
Κύπρο, πραγματοποιήθηκε
Διάσκεψη Τύπου. Τη διά-
σκεψη τίμησαν με την πα-
ρουσία τους, αντιπρόσωποι
των Μέσων Μαζικής Ενη-
μέρωσης αλλά και συνερ-
γάτες του Ομίλου Λ. Ζωτιά-
δη. Επίσης, οι παρευρισκό-
μενοι είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν ένα εν-
διαφέρον φιλμάκι για King Car, που προμηθεύει την εταιρεία τον απολαυστικό
έτοιμο καφέ Mr.Brown, και να ταξιδέψουν μαζί στον υπέροχο κόσμο του
καφέ. Ο Δρ. Λάκης Ζωτιάδης Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, σε ομιλία
του, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, των οποίων η πολύτιμη συνεισφορά,
βοήθησε όπως ο έτοιμος καφές  ΜR ΒΡΟWN να βρίσκεται στην κορυφή
των προτιμήσεων του καταναλωτή.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Δασικές Βιομηχανίες, 45η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Συνεχίζουν να επηρεάζονται
από την οικονομική κρίση

Π ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 στα γραφεία της

Εταιρείας, Αγίας Σοφίας 1, Παλιομέτοχο, η 45η
Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εται-
ρείας. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης αλλά
και μετά στο κοκτέιλ που ακολούθησε, υποβλή-
θηκαν ερωτήσεις, οι οποίες απαντήθηκαν από
τον Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Ευέλθων Ιακωβίδη
και το Γενικό Διευθυντή κ. Πέτρο Βραχίμη. 

Στην 45η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετό-
χων, λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα η Έκθεση και οι Οικο-
νομικές Καταστάσεις για το οικονομικό έτος
2014.

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου για τη μη καταβολή μερίσμα-
τος.

3. Εγκρίθηκε η επανεκλογή των μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου.

4. Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου για το έτος 2015.

5. Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των Ελεγκτών

της Εταιρείας και εξουσιοδότηση των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοι-
βής τους για το έτος 2015. 

Παραθέτουμε πιο κάτω αποσπάσματα από την
ομιλία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,
κ. Ευέλθων Ιακωβίδη.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,
Σας καλωσορίζω στην 45η Ετήσια Γενική Συ-

νέλευση του Συγκροτήματος των Δασικών Βιο-
μηχανιών Κύπρου και σας ευχαριστώ που μας
τιμάτε με την παρουσία σας. Τα αποτελέσματα
του Συγκροτήματος το 2014 ήσαν αρνητικά, με

Σημαντικά μέτρα εξοικονόμησης
4 Μείωση προσωπικού και μισθολογίου σε όλα τα επίπεδα 
4 Συγκράτηση και μείωση των κόστων παραγωγής και λειτουργίας 
4 Σημαντικές κινήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές
4 Διοίκηση και Διεύθυνση κάνουν το κάθε τι για το καλό της εταιρείας
4 Συγκράτηση και μείωση των κόστων, για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις δυσκολίες από

τον πολύ χαμηλό τζίρο πωλήσεων
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πτώση στις πωλήσεις, εξαιτίας της συνεχιζόμε-
νης οικονομικής ύφεσης και της πολύ μεγάλης
μείωσης των εργασιών της οικοδομικής βιομη-
χανίας. 

Παρόλα αυτά, λόγω των σημαντικών μέτρων
εξοικονόμησης κόστους που λήφθηκαν, η ζημιά
για το 2014, πριν την φορολογία, μειώθηκε σε
1.437.605 ευρώ έναντι ζημιάς 2.471.563 ευρώ
το 2013, δηλαδή είχαμε σημαντική μείωση κατά
1.033.958 ευρώ ή 71,9%. Μετά την αφαίρεση
της ζημιάς που αφορά το συμφέρον της μειοψη-
φίας στην εξαρτημένη εταιρεία, οι ζημιές που
αφορούν τους μετόχους των Δασικών Βιομηχα-
νιών είναι 1.383.027 ευρώ έναντι ζημιάς
2.463.089 ευρώ το 2013. Το συμφέρον των με-
τόχων μειώθηκε από 14.899.887 ευρώ σε
13.422.073 ευρώ, δηλαδή είχαμε μια μείωση
1.477.814 ευρώ ή 9,9.%. Τα αποθεματικά του
Συγκροτήματος στο τέλος του 2014 ανέρχονταν
σε 8.190.188 ευρώ έναντι 9.688.002 ευρώ το
2013, σημειώνοντας μείωση 15,4%.

Έχοντας υπόψη τα σχετικά άρθρα του κατα-
στατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφάσισε όπως μή εισηγηθεί στην Ετήσια Γε-
νική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος.

Οι καθαρές πωλήσεις του Συγκροτήματος το
2014 μειώθηκαν σε 5.846.520 ευρώ έναντι
6.291.056 ευρώ το 2013, δηλαδή παρουσίασαν
μείωση κατά 444.536 ευρώ ή 7,07%. Η μείωση
των πωλήσεων οφείλεται στην μεγάλη ύφεση
στον κλάδο των οικοδομών και των ξυλουργικών
εργασιών, που είναι οι βασικοί μας πελάτες.

Η μεγάλη πτώση της δραστηριότητας στην οι-
κοδομική βιομηχανία και στον κλάδο ξυλουργικών
εργασιών συνεχίζεται και κατά το 2015, πλην
όμως, με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η μείωση
στις πωλήσεις το Α’ εξάμηνο του 2015 έχει πε-
ριορισθεί.

Λυπούμαι να σας αναφέρω ότι η κατάσταση
στην αγορά παραμένει αβέβαιη, με την έλλειψη
ρευστότητας να αποτελεί τον σοβαρότερο ανα-
σταλτικό παράγοντα, που εμποδίζει την ανάκαμψη
και την ανάπτυξη της οικοδομικής βιομηχανίας
και του κλάδου ξυλουργικών εργασιών και, κα-
τεπέκταση, των εργασιών του Συγκροτήματος.

Το 2014 ήταν μια ακόμη δύσκολη χρονιά για
την οικονομία του τόπου και για το Συγκρότημα
μας και η κατάσταση φαίνεται ότι συνεχίζει στον
ίδιο ρυθμό, χωρίς σημάδια ανάκαμψης. Η στρα-
τηγική του Συγκροτήματος συνεχίζει να επικεν-
τρώνεται στην συγκράτηση και μείωση των κό-
στων, για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε
στις δυσκολίες από τον πολύ χαμηλό τζίρο πω-
λήσεων. Η μείωση του προσωπικού, με πλεονα-
σμό, που έγινε τα τελευταία τρία χρόνια, και η
μη αντικατάσταση αφυπηρετησάντων, συνέβαλαν
ουσιαστικά στην μείωση του εργατικού κόστους.

Με πρόσθετα μέτρα εξοικονόμησης που πήραμε,
περιορίσαμε δραστικά τις συνολικές ζημιές, πλην
όμως δεν κατέστη δυνατόν να επιστρέψει η Εται-
ρεία σε κερδοφορία, που είναι και ο βασικός μας
στόχος, μια και η ζήτηση παραμένει υποτονική,
σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Λυπούμαι επίσης να σας αναφέρω ότι το μέτρο
της εφαρμογής τετραήμερης εβδομάδας εργα-
σίας, που είχαμε εφαρμόσει κατά το 2014, κα-
τόπιν συμφωνίας με τις Συντεχνίες του προσω-
πικού, φέτος δεν μπορέσαμε να το εφαρμόσουμε
εξαιτίας της άρνησης των Συντεχνιών του προ-
σωπικού για ανανέωση της σχετικής συμφωνίας.
Η Επιστροφή σε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας
αναπόφευκτα επιβαρύνει τα αποτελέσματα για
το 2015 με πρόσθετο εργατικό κόστος και δεν
βοηθά στην μείωση των ζημιών.

Σε ότι αφορά τα προϊόντα του Συγκροτήματος
συνεχίζουμε την πολιτική εμπλουτισμού της ήδη
πλούσιας γκάμας μας με νέα, μοντέρνα προϊόντα,
έτσι ώστε να συμβαδίζουμε με τις σύγχρονες
εξελίξεις στην διεθνή αγορά. Με τον άρτια και
σύγχρονο εξοπλισμό των παραγωγικών μονάδων
και την συνεχή βελτίωση στα προσφερόμενα
προϊόντα το Συγκρότημα είναι σε θέση και εξυ-
πηρετεί πλήρως όλες τις ανάγκες της αγοράς
και επίσης είναι πανέτοιμο έτσι ώστε να καλύψει
απολύτως ικανοποιητικά τις ανάγκες της κυ-
πριακής αγοράς όταν αυτή ανακάμψει, πράγμα
που θα επιτρέψει στο Συγκρότημα να επιστρέψει

σε ισχυρή κερδοφορία. Κλείνοντας, θα ήθελα
να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και την
εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς ολό-
κληρο το προσωπικό της Εταιρείας καθώς και
στους Τμηματάρχες και το Γενικό Διευθυντή κύ-
ριο Πέτρο Βραχίμη για την αφοσίωση και το ζήλο
που επιδεικνύουν στην εκτέλεση των καθηκόν-
των τους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερ-
μά, για τη βοήθεια και συμπαράσταση τους, το
Υπουργείο Οικονομικών και όλες τις Κυβερνη-
τικές Υπηρεσίες που σχετίζονται με τις δραστη-
ριότητες της Εταιρείας. Θερμές ευχαριστίες εκ-
φράζω επίσης προς τους Νομικούς μας Συμβού-
λους κ.κ. Ιωαννίδης & Δημητρίου καθώς και τους
Ελεγκτές μας κ.κ. KPMG και Baker Tilly Klitou. 

Ιδιαίτερη μνεία και ευχαριστίες θα ήθελα να
εκφράσω στους πελάτες μας, που με την προ-
τίμηση τους προς τα προϊόντα μας, δείχνουν έμ-
πρακτα τη στήριξη τους.

Τέλος, ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλ-
φους μου των Διοικητικών Συμβουλίων των Εται-
ρειών του Συγκροτήματος, για την εξαιρετική
συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια του
έτους και τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέ-
φεραν. Ευελπιστώ ότι αυτό το εξαιρετικό κλίμα
συνεργασίας και διάθεσης προσφοράς, χάρις
στο οποίο μπορέσαμε να πάρουμε με ομοφωνία
δύσκολες αλλά σημαντικές αποφάσεις για το
μέλλον του Συγκροτήματος, θα συνεχιστεί και
μελλοντικά.

Σε ότι αφορά τα προϊόντα του Συγκροτήματος συνεχίζουμε
την πολιτική εμπλουτισμού της ήδη πλούσιας γκάμας μας
με νέα, μοντέρνα προϊόντα, έτσι ώστε να συμβαδίζουμε με
τις σύγχρονες εξελίξεις στην διεθνή αγορά
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξασφάλιση με την ανάλογη
τουριστική συνείδηση

Η τουριστική ασφάλεια που κάθε τουριστικός
προορισμός προσφέρει στους επισκέπτες

αποτελεί, αν όχι τον σημαντικότερο, έναν από
τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας και
εδραίωσης του.

Η έννοια της τουριστικής ασφάλειας είναι ευ-
ρύτατη και μπορεί να περιλαμβάνει, το πέσιμο
στο έδαφος ενός τουρίστα στο έδαφος επειδή το
πεζοδρόμιο σε ένα τουριστικό θέρετρο παρου-
σίαζε μια προεξοχή, μέχρι τρομοκρατικές επιθέ-

σεις εναντίον τουριστών, κάτι που δυστυχώς βιώ-
νει η παγκόσμια κοινότητα σήμερα

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανά το παγκό-
σμιο αξιόλογων τουριστικών προορισμών που λό-
γω προβλημάτων στο συγκεκριμένο τομέα είδαν
τη φήμη τους να καταρρέει και τις απώλειες τους
να πολλαπλασιάζονται. Πρόσφατα παραδείγματα
υπήρξαν και σε γειτονικές μας χώρες με έντονες
κινητοποιήσεις και βίαιες λαϊκές διαδηλώσεις
εναντίον των αρχών με αποτέλεσμα το τουριστικό
ρεύμα να επιλέγει άλλους προορισμούς. Σε ένα

άλλο επίπεδο είδαμε προορισμούς που λόγο κα-
κής φήμης περί έντονης κατανάλωσης αλκοόλ,
απρεπούς συμπεριφοράς και έντονης οχλαγωγίας
να χάνουν μεγάλα τμήματα της αγοράς όπως οι
οικογένειες. Στην Κύπρο πιστεύω ότι χαίρουμε
ενός πολύ καλού ονόματος σε θέματα τουριστικής
ασφάλειας. Αυτό φαίνεται μέσα από τις θέσεις
όχι μόνο των δικών μας αρμοδίων αρχών, αλλά
και των απόψεων των ίδιων των επισκεπτών μας,
αλλά και των τουριστικών οργανισμών του εξω-
τερικού με τους οποίους η Κύπρος διατηρεί συ-
νεργασίες για δεκαετίες. Το ότι όμως έχουμε σή-
μερα ένα καλό όνομα σε θέματα ασφάλειας, μας
προεξοφλεί ασφάλεια και αύριο; 

Η διατήρηση και αύξηση των επιπέδων τουρι-
στικής ασφάλειας απαιτεί συνεχή, επίπονη και
πολύπλευρη προσπάθεια σε διάφορα επίπεδα.
Το μεγαλύτερο σφάλμα που μπορεί, κατά την άπο-
ψή μας, να γίνει είναι να υπάρξει μια επανάπαυση,
χαλάρωση και ο εφησυχασμός ότι η Κύπρος είναι
ένας πολύ ασφαλής τουριστικός προορισμός. 

Δυστυχώς, ένας προορισμός που στην παρούσα
φάση είναι ασφαλής, θα μπορούσε σε ελάχιστο
χρονικό διάστημα να παρουσιάζεται ως όχι και τό-
σο ασφαλής. 

Μια άλλη εσφαλμένη εντύπωση που μπορεί να
πλανάται στον αέρα είναι ότι τα θέματα ασφάλειας
είναι αποκλειστικά και μόνο θέματα της Αστυνο-

μίας. Αυτή η άποψη απαλλάσσει τους πάντες,
πλην των Αστυνομικών Αρχών, από την εγρήγορση
και την έγνοια για συνεχή βελτίωση στο σημαντικό
τομέα της ασφάλειας, γεγονός που μπορεί να
έχει δυσάρεστες επιπτώσεις.

Εκείνο λοιπόν που πρέπει να γίνει κατανοητό
από όλους είναι η ανάγκη απόκτησης της κατάλ-
ληλης τουριστικής καλλιέργειας και συνείδησης.
Το κλειδί βρίσκεται στην εμπέδωση της ιδέας ότι
τουριστική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.
Αστυνομικές Αρχές, Τοπικές Αρχές, Κυβερνητικές
Υπηρεσίες, Εταιρίες Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής, Ξενοδόχοι, Εστιάτορες, Ναυαγοσώ-
στες, Επιχειρηματίες Θαλασσίων Αθλημάτων και
άλλοι πολλοί, ακόμα και ο κάθε πολίτης έχουν το
δικό τους ρόλο να διαδραματίσουν. Ιδιαίτερα όμως
οι τουριστικοί επιχειρηματίες που βρίσκονται σε
συνεχή και άμεση επαφή με τους περιηγητές πρέ-
πει να δώσουν μεγάλη βαρύτητα στο θέμα, με
ανάλογη εκπαίδευση και κατάρτιση του προσω-
πικού τους, με αξιοποίηση της τεχνολογίας, με
αρμονική συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές ασφα-
λείας και το κυριότερο, με επίδειξη σχολαστικό-
τητας και σοβαρότητας για το θέμα, χωρίς ίχνος
εφησυχασμού.

Και κάτι τελευταίο… η γνωστή ρήση «η πρόληψη
είναι η καλύτερη θεραπεία» ταιριάζει πλήρως στα
θέματα τουριστικής ασφάλειας.

Του Άγγελου Λοΐζου

Προέδρου ΚΟΤ

Βράβευση του μάγειρα
με την κυπριακή βράκα 

H εταιρεία Elpis Tourism & Hospitality Seminars Ltd βράβευσε
το Μάριο Περικλέους , μάγειρα του ξενοδοχείου ELYSIUM στην
Πάφο , με το σταυρόσχημο ειδώλιο της θεάς της γονιμότητας.
Στις διάφορες ειδικές βραδιές που διοργανώνει το ξενοδοχείο,
ο Μάριος Περικλέους πρωτοστατεί στην παρασκευή παραδο-
σιακών προϊόντων του τόπου μας, που με μεγάλη μαεστρία και
πολύ αγάπη τα παρασκευάζει μπροστά στους πελάτες και στην
συνέχεια τα προσφέρει, ντυμένος με την παραδοσιακή κυπριακή
βράκα.
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ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Eσύ ξέρεις τα δικαιώματά σου
σαν τουρίστας;

Ε ργαλεία τα οποία στοχεύουν στην ενημέ-
ρωση και προστασία των Κύπριων τουριστών

για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως
καταναλωτές, κατά τις διακοπές τους στην χώρα
μας παρουσίασε ο Κυπριακός Οργανισμός Του-
ρισμού.

Σε αυτά τα πλαίσια έχει εκδώσει οδηγό διακο-
πών ο οποίος είναι διαθέσιμος τόσο ηλεκτρονικά
στην ιστοσελίδα του οργανισμού www.visitcy-
prus.com, στα γραφεία πληροφοριών του οργα-
νισμού σε όλες τις επαρχίες αλλά και σε κεν-
τρικά σημεία όπως τα Mall. 

O οδηγός διακοπών περιλαμβάνει πρακτικές
πληροφορίες σε ότι αφορά τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των καταναλωτών κατά τις διακο-
πές τους και χωρίζεται σε τρία μέρη:

- Στο ξενοδοχείο: διαδικασία κράτησης και
οδηγίες διαμονής σε ξενοδοχειακές επιχειρή-
σεις

- Στο κέντρο αναψυχής: Πληροφορίες και
καθοδήγηση κατά την επίσκεψη σε κέντρα ανα-
ψυχής

- Στην παραλία: πληροφόρηση που αφορά την

48-49-TOURISMOS-KOT_EUROKERDOS  7/29/15  9:40 PM  Page 48

http://prus.com/


Τουρισμός

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015  /  EUROΚΕΡΔΟΣ 49

οργάνωση και διαχείριση των παραλιών.
Για τις διακοπές στα βουνά κυκλοφορεί άλλο

ειδικό έντυπο.
Παράλληλα ο ΚΟΤ έχει ετοιμάσει παρατηρη-

τήριο τιμών στο οποίο καταγράφονται οι τιμές
των ειδών ευρείας κατανάλωσης στα παραλιακά
κέντρα, ώστε ο Κύπριος τουρίστας να μπορεί
να συγκρίνει τις τιμές.

Το παρατηρητήριο τιμών είναι διαθέσιμο ηλε-
κτρονικά στην ιστοσελίδα του οργανισμού και
στα γραφεία πληροφοριών του ΚΟΤ. 

Την ίδια ώρα ο ΚΟΤ έχει προχωρήσει στην λει-
τουργία τηλεφωνική γραμμής παραπόνων για γε-
νικά παράπονα και ειδική γραμμή για παράπονα
που αφορούν παραλίες. Οι πολίτες μπορούν να
έχουν πρόσβαση στην γραμμή παραπόνων επι-
κοινωνώντας με το τηλεφωνικό κέντρο του ορ-
γανισμού στον αριθμό 22691100, το οποίο θα
τους παραπέμψει στον αρμόδιο λειτουργό.

Eιδική αναφορά αξίζει να γίνει και στην εφαρ-
μογή Sea mobile, στην οποία παρέχονται χρήσι-
μες πληροφορίες για τις παραλίες και την οποία
μπορεί οποιασδήποτε να κατεβάσει στο κινητό
του. Η εφαρμογή αυτή ετοιμάστηκε στα πλαίσια
προγράμματος που υλοποίησε το Ωκεανογραφικό
Κέντρο στο οποίο συμμετείχε ο ΚΟΤ.

Επίσης ο ΚΟΤ έχει προχωρήσει στην έκδοση
ενημερωτικών εντύπων στα οποία δίνονται πλη-
ροφορίες για τις εταιρείες θαλασσίων αθλημάτων
κατά τουριστική περιοχή (με τις ανώτατες τιμές
κατά θαλάσσιο άθλημα) και πληροφορίες για
τους λάτρεις των καταδύσεων. Άλλα έντυπα
αφορούν θέματα ασφάλειας και εξοικείωσης των
λουομένων, όπως επίσης και ειδικό έντυπο για
τις παραλίες στις οποίες επιτρέπονται τα ζώα.

Σύμφωνα με τον ΚΟΤ για δέκατη συνεχή χρονιά
η Κύπρος ως ευρωπαϊκός τουριστικός προορι-
σμός κατατάσσεται πρώτη, σε ότι αφορά την κα-
θαρότητα και διαύγεια των νερών κολύμβησης,
βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας για την καθαρό-
τητα των νερών, ενώ 37 παραλίες της είναι προ-
σβάσιμες σε άτομα με αναπηρίες. 

Από πλευράς ασφάλειας ο ΚΟΤ επισημαίνει
πως αν και η Kύπρος είναι ένας ασφαλής προ-
ορισμός, έχει συσταθεί συντονιστική πλατφόρμα
για θέματα ασφάλειας των τουριστών στην οποία
συμμετέχουν φορείς του δημόσιου, ιδιωτικού το-
μέα, οι τοπικές αρχές και μη κερδοσκοπικοί ορ-
γανισμού. Αξίζει να αναφερθεί πως αρκετά ξε-
νοδοχεία προσφέρουν κυπριακό πρόγευμα το
οποίο είναι υγιεινό και έχει σαν πρώτες ύλες
ντόπια προϊόντα. Η πρωτοβουλία της εισαγωγής
του κυπριακού προγεύματος στα ξενοδοχεία
ανήκει στον ΚΟΤ που στηρίζει το πρόγραμμα
υλοποίησης της ιδέας σε συνεργασία με ειδικούς
σε θέματα γαστρονομίας. 

Όσον αφορά την κυπριακή ύπαιθρο, αυτή προ-

σφέρει μοναδικές ευκαιρίες για διακοπές, όπως
τονίζει ο ΚΟΤ. Οι Κύπριοι τουρίστες που επιλέ-
γουν να κάνουν τις διακοπές τους σε χωριά της
υπαίθρου βοηθούν με την επιλογή τους στην οι-
κονομική και κοινωνική αναζωογόνηση της υπαί-
θρου που αποτελεί κοιτίδα πολιτισμού.

Σήμερα λειτουργούν πέραν των 100 καταλυ-
μάτων σε περισσότερα από 50 χωριά, σε ειδικά
διαμορφωμένες παραδοσιακές οικοδομές που
προσφέρουν υψηλά επίπεδα άνεσης. Επικοινω-
νήστε με την Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού
στο τηλέφωνο 22340071. Η Κυπριακή Εταιρεία
Αγροτουρισμού διαθέτει κεντρικό σύστημα κρα-
τήσεων www.agrotourism.com για να διευθετή-
σετε τις διακοπές σας στην κυπριακή ύπαιθρο. 

Για τις διακοπές σας στο βουνό συμβουλευτείτε
τον οδηγό του ΚΟΤ, «Πάμε βουνό».

Άξιο αναφοράς είναι πως το Τρόοδος πληροί
όλα τα κριτήρια για να κηρυχθεί ευρωπαϊκό Γε-
ωπάρκο. Οι παραθεριστές μπορούν να επισκε-
φθούν το κέντρο πληροφοριών στον Αμίαντο που
ολοκληρώθηκε πριν μερικούς μήνες. 

Επιπλέον μέσω του ΚΟΤ μπορείτε να βρείτε
πληροφορίες για τους «Δρόμους του κρασιού»
και τα 41 οινοποιεία που περιλαμβάνονται στις
7 διαδρομές του κρασιού, πληροφορίες και χάρ-
τες για τους ποδηλάτες, οδηγό με τα πιο δημο-
φιλή μονοπάτια, αλλά και πληροφορίες για τα

πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Ο ΚΟΤ τονίζει επίσης πως η θρησκευτική κλη-

ρονομιά του τόπου μας είναι μοναδική. Σε αυτά
τα πλαίσια ο ΚΟΤ και το Γραφείο Προσκυνημα-
τικών περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου
μπορούν να βοηθήσουν στην οργάνωση της επί-
σκεψης σε θρησκευτικά μνημεία, μοναστήρια και
εκκλησίες. Το έντυπο του ΚΟΤ 10.000 χρόνια
ιστορίας και πολιτισμού και ο οδηγός Κύπρος
Νήσος Αγίων που είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά
στην ιστοσελίδα του ΚΟΤ περιλαμβάνουν χρήσι-
μες πληροφορίες. 

Από την ιστοσελίδα του ΚΟΤ μπορούν επίσης
οι περιηγητές να κατεβάσουν το ειδικό πρόγραμ-
μα Audio guides με ξεναγήσεις σε πολιτιστικά
και θρησκευτικά μνημεία.

Τέλος επειδή οι διακοπές δεν τελειώνουν με
το τέλος του καλοκαιριού, μπορείτε να αξιοποι-
ήσετε το πρόγραμμα «Μικρές Αποδράσεις» που
υλοποιεί ο ΚΟΤ και προσφέρει ευκαιρίες για
αποδράσεις τα Σαββατοκύριακα σε διάφορους
προορισμούς με πακέτα τα οποία καλύπτουν δια-
μονή σε ξενοδοχείο, ημιδιατροφή, εκδρομή και
γεύμα σε ταβέρνα. Για το πρόγραμμα Μικρές
αποδράσεις εκδίδεται ειδικό έντυπο και λειτουρ-
γεί σύστημα κρατήσεων το οποίο σας προσφέρει
την δυνατότητα να κάνετε την κράτηση σας ηλε-
κτρονικά.

Σύμφωνα με τον ΚΟΤ για δέκατη συνεχή χρονιά η
Κύπρος ως ευρωπαϊκός τουριστικός προορισμός
κατατάσσεται πρώτη, σε ότι αφορά την καθαρότητα και
διαύγεια των νερών κολύμβησης, βάσει της ευρωπαϊκής
οδηγίας για την καθαρότητα των νερών, ενώ 37
παραλίες της είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρίες. 
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ΕΥΡΩ: Νομισματική ένωση
ή πολιτικός διχασμός;

Ο ι ευέλικτες συναλλαγματικές ισοτιμίες απο-
τελούν έναν ισχυρό προσαρμοστικό μηχα-

νισμό για τα σοκ που επηρεάζουν τις οντότητες
διαφορετικά. Αξίζει η χρήση αυτού του μηχανι-
σμού για να εκμεταλλευτούμε το πλεονέκτημα
του χαμηλότερου κόστους συναλλαγής και της
εξωτερικής πειθαρχίας μόνον εάν υπάρχουν
εναλλακτικοί προσαρμοστικοί μηχανισμοί.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα παράδειγμα
μιας κατάστασης που ευνοεί ένα κοινό νόμισμα.
Παρ’ ότι αποτελούνται από πενήντα πολιτείες,
οι κάτοικοί τους μιλούν κατά κύριο λόγο την ίδια
γλώσσα, παρακολουθούν τα ίδια τηλεοπτικά προ-
γράμματα, βλέπουν τις ίδιες ταινίες και μπορούν
να μετακινηθούν ελεύθερα από τη μία άκρη της
χώρας σε μία άλλη, τα αγαθά και τα κεφάλαια
μετακινούνται ελεύθερα από πολιτεία σε πολι-
τεία, οι μισθοί και οι τιμές είναι σχετικά ευέλικτα,
και η εθνική κυβέρνηση συλλέγει σε φόρους και
δαπανά περίπου τα διπλάσια από τις πολιτείες
και τις τοπικές διοικήσεις. Οι δημοσιονομικές
πολιτικές διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία,
όμως οι διαφορές είναι ελάχιστες σε σύγκριση
με την κοινή εθνική πολιτική.

Τα αναπάντεχα σοκ μπορούν κάλλιστα να επη-
ρεάσουν ένα σημείο των Ηνωμένων Πολιτειών
περισσότερο από τα υπόλοιπα – όπως, για πα-
ράδειγμα το εμπάργκο της Μέσης Ανατολής στο
πετρέλαιο τη δεκαετία του 1970, που δημιούρ-
γησε μιαν αυξημένη ζήτηση για εργασία και ώθη-
σε τις συνθήκες σε κάποιες πολιτείες, όπως το
Τέξας, και δημιούργησε ανεργία και συνθήκες
ύφεσης σε άλλες, όπως οι βιομηχανικές δυτικές
πολιτείες που εισήγαγαν πετρέλαιο. Οι διαφο-
ρετικές βραχυπρόθεσμες επιδράσεις μετριά-
στηκαν σύντομα από την μετακίνηση των ανθρώ-
πων και των αγαθών, από την αποκατάσταση της
χρηματοπιστωτικής ροής από έθνος σε πολιτεία
και σε τοπική διοίκηση και από την προσαρμογή
των τιμών και των μισθών.

Σε αντίθεση, η κοινή αγορά της Ευρώπης απο-
τελεί ένα παράδειγμα που δεν ευνοεί ένα κοινό

νόμισμα. Αποτελείται από ξεχωριστά έθνη, των
οποίων οι κάτοικοι μιλούν διαφορετικές γλώσσες,
έχουν διαφορετικές συνήθειες, και έχουν πολύ
μεγαλύτερη πίστη και αφοσίωση στη δική τους
χώρα απ’ ότι στην κοινή αγορά ή την ιδέα της
«Ευρώπης». Παρ’ ότι αποτελεί περιοχή ελευ-
θέρου εμπορίου, τα αγαθά μετακινούνται πολύ
λιγότερο ελεύθερα απ’ ότι στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, και το ίδιο και το κεφάλαιο.

Η Ευρωπαϊκή Κομισιόν, με έδρα στις Βρυξέλ-
λες, πράγματι δαπανά ένα μικρό μέρος του συ-
νόλου που δαπανούν οι κυβερνήσεις στα κρά-

Οι υποστηρικτές του ευρώ
συχνά αναφέρονται στην
περίοδο του κανόνα του
χρυσού από το 1879 έως
το 1914 ως δείγμα των
πλεονεκτημάτων ενός,
κοινού νομίσματος. 

Ένα κοινό νόμισμα είναι μια εξαιρετική νομισματική διαρρύθμιση υπό κάποιες συνθήκες, μια κακή νομισματική
διαρρύθμιση υπό κάποιες άλλες. Το εάν είναι καλή ή κακή εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τους προσαρμοστικούς
μηχανισμούς που είναι διαθέσιμοι για να απορροφήσουν τα οικονομικά σοκ και τις εξαρθρώσεις που πλήττουν τις
διάφορες οντότητες που αποτελούν ένα κοινό νόμισμα. 
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τη-μέλη. Αυτές, και όχι οι γραφειοκρατικοί μη-
χανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι οι ση-
μαντικές πολιτικές οντότητες. Επιπλέον, η ρύθ-
μιση των βιομηχανικών και εργασιακών πρακτικών
είναι ευρύτερη απ’ ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες
και διαφέρει πολύ περισσότερο από χώρα σε
χώρα απ’ ότι από αμερικάνικη πολιτεία σε αμε-
ρικάνικη πολιτεία. Ως αποτέλεσμα, οι μισθοί και
τιμές στην Ευρώπη είναι περισσότερο δύσκαμ-
πτες, και το εργατικό δυναμικό λιγότερο κινητό.
Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ευέλικτες ισοτιμίες
παρέχουν έναν εξαιρετικά χρήσιμο προσαρμο-
στικό μηχανισμό.

Εάν μία χώρα επηρεάζεται από αρνητικά σοκ
που απαιτούν, ας πούμε, χαμηλότερους μισθούς
σε σχέση με άλλες χώρας, αυτό μπορεί να επι-
τευχθεί με την αλλαγή μιας τιμής, της ισοτιμίας,
αντί να χρειαστούν αλλαγές σε χιλιάδες ξεχω-
ριστών τιμών μισθών, ή με την μετανάστευση
του εργατικού δυναμικού.

Οι δυσκολίες που επιβλήθηκαν στη Γαλλία από
την πολιτική του «γαλλικού φρουρίου» της επι-
δεικνύουν το κόστος μιας πολιτικά εμπνευσμένης
αφοσίωσης στη μη χρήση της ισοτιμίας για την
προσαρμογή στις επιδράσεις της γερμανικής
ενοποίησης. Η οικονομική ανάπτυξη της Βρετα-
νίας αφού άφησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό συ-
ναλλαγματικής ισοτιμίας πριν από μερικά χρόνια
για να επαναφέρει τη λίρα αναδεικνύει την απο-
τελεσματικότητα της ισοτιμίας ως προσαρμο-
στικός μηχανισμός.

Οι υποστηρικτές του ευρώ συχνά αναφέρονται
στην περίοδο του κανόνα του χρυσού από το
1879 έως το 1914 ως δείγμα των πλεονεκτη-
μάτων ενός κοινού νομίσματος. Όμως και ο κα-
νόνας του χρυσού είχε τα δικά του κόστη. Η πε-
ρίοδος χαρακτηρίστηκε από τις μειωμένες τιμές
από το 1879 έως το 1896, τις αυξανόμενες τιμές
μετά από αυτό και τις έντονες διακυμάνσεις σε
κάθε περίοδο, ιδιαίτερα έντονες κατά τη δεκαε-
τία του 1890. Ο κανόνας του χρυσού ήταν βιώ-
σιμος μόνον επειδή οι κυβερνήσεις ήταν μικρές
(σπαταλώντας κοντά στο 10% του εθνικού ει-
σοδήματος και όχι το 50% ή και περισσότερο
όπως συμβαίνει τώρα), οι τιμές και οι μισθοί ήταν
εξαιρετικά ευέλικτες, και ο κόσμος ήταν πρό-
θυμος να ανεχτεί, ή δεν είχε τρόπο να μετριάσει,
τις έντονες διακυμάνσεις στην παραγωγή και
την απασχόληση. Βγάζοντας τα ροζ γυαλιά, φαί-
νεται ότι μάλλον δεν ήταν μια περίοδος και ένα
σύστημα προς μίμηση.

Σήμερα, μια υποομάδα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης - πιθανώς η Γερμανία, οι χώρες της Μπε-
νελούξ και η Αυστρία - βρίσκονται πιο κοντά στο
να ικανοποιήσουν τις συνθήκες που ευνοούν
ένα κοινό νόμισμα απ’ ότι η ΕΕ ως σύνολο. Και
αυτή τη στιγμή έχουν το αντίστοιχο ενός κοινού

νομίσματος. Η Αυστρία και οι τρεις της Μπενε-
λούξ έχουν, για κάθε σκοπό, συνδέσει τα νομί-
σματά τους με το γερμανικό μάρκο. Ωστόσο, αυ-
τές οι χώρες διατηρούν τις κεντρικές τους τρά-
πεζες και, συνεπώς, μπορούν να σπάσουν τον
σύνδεσμο εάν το επιθυμούν. Όποια χώρα θέλει
να συνδεθεί πιο στενά με το μάρκο, μπορεί να
το κάνει από μόνη της, απλά αντικαθιστώντας
την κεντρική της τράπεζα με μια επιτροπή νο-
μίσματος, όπως έχουν κάνει κάποιες χώρες
(όπως η Εσθονία) έξω από την ΕΕ.

Η ώθηση για το ευρώ κινητοποιείται από την
πολιτική και όχι από την οικονομία. Το σχέδιο
είναι να συνδεθεί η Γερμανία και η Γαλλία τόσο

στενά, ώστε ένας μελλοντικός ευρωπαϊκός πό-
λεμος να είναι αδύνατος, και για να δημιουργη-
θούν οι βάσεις για ομοσπονδιακές Ηνωμένες
Πολιτείες της Ευρώπης. Πιστεύω πως η υιοθέ-
τηση του ευρώ θα είχε το αντίθετο αποτέλεσμα.
Θα επιδείνωνε τις πολιτικές εντάσεις μετατρέ-
ποντας τα διαφορετικά σοκ που θα μπορούσαν
με ετοιμότητα να αντιμετωπιστούν από την αλ-
λαγή στην ισοτιμία σε διχαστικά πολιτικά προ-
βλήματα. Η πολιτική ένωση μπορεί να ανοίξει
τον δρόμο για τη νομισματική ένωση. Η νομισμα-
τική ένωση, επιβεβλημένη υπό δυσμενείς συν-
θήκες, θα αποδειχτεί εμπόδιο για την επίτευξη
πολιτικής ένωσης. 

T ο άρθρο αυτό γράφτηκε το 1997 από τον Μίλτον Φρίντμαν (1912-2006), επιφανή Αμε-
ρικανό οικονομολόγο, στατιστικολόγο και συγγραφέα που δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του

Σικάγο για περισσότερο από τρεις δεκαετίες. Τιμήθηκε το 1976 με το Βραβείο Νόμπελ για
τις Οικονομικές Επιστήμες και είναι γνωστός για την έρευνά του στην ανάλυση της συμπε-
ριφοράς και τη νομισματική ιστορία και θεωρία, και για την πολυπλοκότητα της σταθερο-
ποιητικής πολιτικής. Μια έρευνα μεταξύ οικονομολόγων κατέταξε τον Φρίντμαν ως το
δεύτερο πιο δημοφιλή οικονομολόγο του εικοστού αιώνα, πίσω από τον Τζων Μέυναρντ
Κέυνς, και το Economist τον περιέγραψε ως τον οικονομολόγο με τη μεγαλύτερη επιρροή
στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα – ενδεχομένως σε όλο τον 20ό αιώνα. Ο Φρίντμαν
διετέλεσε και οικονομικός σύμβουλος του ρεπουμπλικανού Προέδρου των ΗΠΑ Ρόναλντ
Ρέηγκαν. Τέλος η νομισματική του θεωρία επηρέασε την αντίδραση της Ομοσπονδιακής
Τράπεζας στην παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007-2008.
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Το ελληνικό ζήτημα
και το μέλλον της Ευρωζώνης

Ό ταν ανήλθε στην εξουσία ο Αλέξης Τσίπρας
υπογράμμισε ότι θα ακολουθήσει μια πο-

λιτική απεμπλοκής από τα μνημόνια και τη σκληρή
λιτότητα. Ο στόχος μιας αναπτυξιακής πολιτικής
για την Ελλάδα ήταν ευγενής. Όμως η πορεία που
ακολούθησε τελικά η κυβέρνηση Τσίπρα οδήγησε
στη συντριβή των υψηλών προσδοκιών και σε ένα
πολύ χειρότερο μνημόνιο το οποίο ήδη οδηγεί σε
ένα νέο κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό φαύλο
κύκλο. 

Τα τεκταινόμενα οδήγησαν στον εξευτελισμό
και αυτοαναίρεση του Έλληνα πρωθυπουργού.
Ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται ότι οι τραγικές εξε-
λίξεις δεν αντικατοπτρίζουν μόνο τις αποτυχίες
του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας
στην Ελλάδα. Αντικατοπτρίζουν επίσης τις ανε-

πάρκειες και τις αδυναμίες της Ευρωζώνης και
της ΕΕ στο σύνολο της.

Νομιμοποιείτο ο Αλέξης Τσίπρας να προσπα-
θήσει να διαφοροποιήσει τα δεδομένα. Αλλά εφ’
όσον είχε ως αμετάβλητο πυλώνα την παραμονή
της χώρας στην Ευρωζώνη, δεν εξαρτάτο από τον
ίδιο κατά πόσον θα ήταν δυνατή η υλοποίηση των
στόχων του. Υπογραμμίζεται επίσης ότι εφ’ όσον
η προσωρινή έξοδος από την Ευρωζώνη ή του-
λάχιστον η προώθηση ενός παράλληλου νομίσμα-
τος δεν ήταν επιλογές εκ των πραγμάτων οι Θε-
σμοί θα επέβαλλαν τη θέληση τους. Ως εκ τούτου
οι αντιπαραθέσεις σε ουσιαστικό και συμβολικό
πεδίο χωρίς εναλλακτική ολοκληρωμένη πολιτική,
PLAN B, ήταν άνευ αντικειμένου και έβλαψαν τη
χώρα. Από την άλλη η έλλειψη ευαισθησίας και
η σκληρότητα των Θεσμών δεν τους τιμά.

Ιδανικά μια αναπτυξιακή πορεία μέσα από την
Ευρωζώνη θα προέκυπτε εάν δινόταν στην Ελλάδα
μια μορφή Marshall Plan, εάν προκρίνονταν ου-
σιαστικές φορολογικές μειώσεις, διεύρυνση της
φορολογικής βάσης και ψηλές ποινές μη συμμόρ-
φωσης, καθώς και ένας συγκεκριμένος οδικός
χάρτης για μεταρρυθμίσεις στα θέματα της δη-

μόσιας διοίκησης, της αγοράς εργασίας και των
συνταξιοδοτικών σχεδίων. Δυστυχώς με τη φιλο-
σοφία του Μνημονίου και της κυβέρνησης Τσίπρα
η αύξηση της φορολογίας θα ενισχύσει τη ροπή
για οικονομική συρρίκνωση, τη φοροδιαφυγή και
θα οδηγήσει και σε περαιτέρω μείωση των δημό-
σιων εσόδων και αύξηση της ανεργίας.

Σήμερα έχουμε ένα πολύ σκληρό μνημόνιο,
σκληρότερο από αυτά των προκατόχων του. Εκ
των πραγμάτων λοιπόν οι πρώτοι μήνες της δια-
κυβέρνησης Τσίπρα οδήγησαν τη χώρα σε χειρό-
τερα δεδομένα σε σχέση με τον Ιανουάριο του
2015. Σημειώνεται συναφώς ότι ο Υπουργός Οι-
κονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
πρότεινε την προσωρινή έξοδο της Ελλάδος από
την Ευρωζώνη για πέντε χρόνια. Ο Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε θεωρείται ως ο εκφραστής του γερμα-
νικού οικονομικού ιμπέριουμ και ως εκ τούτου ό,τι
εισηγηθεί αντικρίζεται με καχυποψία. Η ουσία
όμως είναι ότι ήταν δυνατό να στηριχθεί μια συγ-
κροτημένη και προσωρινή έξοδος από την Ευρω-
ζώνη η οποία θα οδηγούσε στον τερματισμό της
ασφυξίας και σε οδικό χάρτη μεταρρυθμίσεων.
Παρά ταύτα η συντριπτική πλειοψηφία των πολι-
τικών δυνάμεων της Ελλάδας προτίμησαν την
ασφυξία. Σημειώνεται συναφώς και η εμμονή της
πλειοψηφίας του ελληνικού λαού για παραμονή
στην Ευρωζώνη, σχεδόν έναντι οποιουδήποτε τι-

μήματος. Προφανώς υπάρχει ο φόβος ότι η δραχμή
θα οδηγήσει σε ακόμα χειρότερες μέρες. Και τού-
το παρά το γεγονός ότι υπήρχε η δυνατότητα συγ-
κροτημένης προσωρινής εξόδου από την Ευρω-
ζώνη με τη στήριξη των Θεσμών. 

Είναι αμφίβολο έως αδύνατο να εξέλθει η Ελ-
λάδα από αυτό το μνημόνιο με θετικά αποτελέ-
σματα. Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται ότι ένα σκλη-
ρό νόμισμα χωρίς τη διακριτική ευχέρεια της δη-
μοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής σε
συνδυασμό με μια φιλοσοφία σκληρής λιτότητας
αποτελεί ένα πολύ τοξικό μείγμα από το οποίο η
Ελλάδα θα επηρεασθεί αρνητικά. Πραγματικά θα
είναι ευχάριστη έκπληξη εάν κάτω από αυτά τα
δεδομένα η Ελλάδα μπορέσει να ορθοποδήσει. 

Μπορεί το ελληνικό ζήτημα να έχει κλείσει στην
παρούσα φάση με αυτή τη μορφή αλλά η κρίση
στην Ευρωζώνη θα εξακολουθήσει να υφίσταται.
Θα είναι θετική εξέλιξη εάν το ελληνικό ζήτημα
συμβάλει σε μια ευρύτερη συζήτηση σε σχέση με
την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης. Πέραν της νο-
μισματικής επέκτασης η οποία ήδη λαμβάνει χώρα
από τον περασμένο Ιανουάριο θα αποτελούσε
θετική εξέλιξη εάν υπάρξει και δημοσιονομική
χαλάρωση. Θα ήταν ακόμα πιο θετική εξέλιξη εάν
συζητείτο και προκρίνονταν και η αρχή της ανα-
κατανομής πόρων μέσω της νομισματικής επέ-
κτασης.

Του Ανδρέα
Θεοφάνους

Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας
και Πρόεδρος του Κέντρου Ευρω-
παϊκών και Διεθνών Υποθέσεων
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε θεωρείται ως ο εκφραστής του γερμανικού οικονομικού
ιμπέριουμ και ως εκ τούτου ό,τι εισηγηθεί αντικρίζεται με καχυποψία
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CYTA: Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο,
η απάντηση στις προκλήσεις

Σ τις προκλήσεις των διεθνών εξελίξεων,
απαντά το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Cyta,

σύμφωνα με τον πρόεδρο του Οργανισμού, Χρίστο
Πατσαλίδη.

Παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα
του Οργανισμού για το 2014, ο κ. Πατσαλίδης ,
ανέφερε πως ο πρώτος πυλώνας του αναπτυξια-
κού μοντέλου αφορά στην προσφορά νέων υπη-
ρεσιών, που ξεφεύγουν από τα αυστηρά παρα-
δοσιακά πλαίσια. Για παράδειγμα, υπηρεσίες σε
τομείς όπως η ναυτιλία, η ηλεκτρονική υγεία, το
ψηφιακό σπίτι, η έξυπνη πόλη, η ηλεκτρονική δια-
κυβέρνηση, οι κινητές εφαρμογές, οι υπηρεσίες
υπολογιστικού νέφους (cloud), που υλοποιούνται
μέσω εξωτερικών συνεργασιών, απαλλάσσοντας
τη Cyta από το κόστος επένδυσης.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την επένδυση σε
καινοτόμες νεοφυείς εταιρείες (start-ups) και
υλοποιείται μέσα από στρατηγικές συνεργασίες
με πανεπιστήμια και επενδυτές, υποστήριξη σε
νέους ανθρώπους, καθώς και με τη δημιουργία
του Κέντρου Καινοτομίας και Ανάπτυξης Ιδεών
στη Cyta, δείχνοντας στην πράξη την εμπιστοσύνη
του Οργανισμού σε νέες ιδέες, που έχουν επι-
χειρηματική προοπτική, δημιουργούν θέσεις ερ-
γασίας και στηρίζουν το αναπτυξιακό μέλλον του
τόπου. 

Αναφερόμενος ειδικά στα οικονομικά αποτελέ-
σματα του 2014, ο κ. Πατσαλίδης σημείωσε ότι
το κέρδος από εργασίες ανήλθε σε 42,6 εκ. ευρώ,
σε σύγκριση με 66,1 εκ. ευρώ το 2013. Τα έσοδα
παρουσίασαν μείωση έναντι του 2013 σε ποσοστό
8,7%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κέρδος από ερ-
γασίες θα ανερχόταν σε πέραν των 70 εκ. ευρώ
αν δεν καταβαλλόταν το κόστος για το Σχέδιο
Εθελούσιας Αποχώρησης του Προσωπικού. 

Το κέρδος πριν τη φορολογία ανήλθε στα 56,9
εκ. ευρώ, σε σύγκριση με 54,8 εκ. ευρώ το 2013,
αφού στα αποτελέσματα του 2013 υπήρχε απο-
μείωση της επένδυσης στη θυγατρική εταιρεία
Digimed Communications Ltd ύψους 24,7 εκ. ευ-
ρώ, που επηρέασε τα αποτελέσματα, ενώ για το
2014, με βάση σχετική μελέτη, δεν κρίθηκε ανα-
γκαία η οποιαδήποτε απομείωση. Τα λειτουργικά
έξοδα παρουσιάζονται μειωμένα έναντι του προ-
ηγούμενου έτους, αφενός ως αποτέλεσμα του
στρατηγικού έργου για τη βέλτιστη διαχείριση του
κόστους και αφετέρου όσον αφορά στα έξοδα

προσωπικού, ως αποτέλεσμα του Σχεδίου Εθε-
λούσιας Αποχώρησης, στο πλαίσιο του οποίου
αποχώρησαν το 2014 521 μέλη του προσωπικού. 

Με βάση το τότε οικονομικό περιβάλλον, τις με-
γάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε η κυπριακή
οικονομία και τις σεισμικές επιπτώσεις από τα
γεγονότα του 2013, τα πιο πάνω αποτελέσματα
θεωρούνται πολύ ικανοποιητικά σε σύγκριση με
άλλες εταιρείες ανάλογου μεγέθους, που δρα-
στηριοποιούνται στη χώρα μας. 

Ο κ. Πατσαλίδης αναφέρθηκε και στη Cyta Ελ-
λάδος, «τη μεγαλύτερη επένδυση του Οργανι-
σμού» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως ση-
μείωσε ο Πρόεδρος της Cyta, η Cyta Ελλάδος με-
τατόπισε την προτεραιότητά της από την τεχνο-
λογική και γεωγραφική ανάπτυξη στην αξιοποίηση
των υποδομών της για παροχή ολοκληρωμένων

υπηρεσιών. Mέσα στο 2014 κατόρθωσε να γίνει
ο μόνος παροχέας τετραπλών υπηρεσιών (4play:
σταθερή, κινητή, διαδίκτυο, τηλεόραση) σε ένα
συμβόλαιο, στην Ελλάδα. Το σημαντικό είναι ότι
οι νέες υπηρεσίες έγιναν με πολύ λίγες κεφα-
λαιουχικές δαπάνες, αφού αξιοποιήθηκαν υφι-
στάμενες υποδομές, καθώς και υποδομές της
μητρικής εταιρείας στην Κύπρο. H εταιρία, με νέα
επιχειρησιακή στρατηγική, στοχεύει στην οικονο-
μική της ανεξαρτησία μέχρι το τέλος του έτους,
ενώ με δεδομένη τη δύσκολη κατάσταση της ελ-
ληνικής οικονομίας ο κ. Πατσαλίδης τόνισε πως
«η Cyta θα σταθεί δίπλα στο παιδί της στην Ελ-
λάδα. Θα στηρίξουμε τους εργαζομένους μας και
θα προστατεύσουμε την επένδυσή μας. Άλλωστε
η Cyta Hellas είναι κομμάτι της μεγάλης αξίας της
Cyta».

Ο κ. Πατσαλίδης, ολοκληρώνοντας, ανέφερε
πως «η Cyta είναι ένας δυναμικός οργανισμός
που εξελίσσεται και αναπτύσσεται. Στα δύσκολα
δείχνει το “μέταλό του”. Έγιναν πολλά το 2014.
Και θα γίνουν περισσότερα το 2015. Έργα, υπη-
ρεσίες και προϊόντα που αξίζει να γνωρίζει ο κύ-
πριος καταναλωτής. Γιατί είτε είναι πελάτης της
Cyta είτε όχι, κάθε κύπριος πολίτης είναι μέτοχος
της Cyta. Και έχει συμμετοχή στην αξία της. Τα
πεπραγμένα του 2014 είναι η βάση, που πάνω
της χτίζουμε το μέλλον της Cyta. Ο Οργανισμός
προχωρά με σταθερά, σίγουρα βήματα. Η ηγετική
του θέση αποτελεί θέση ευθύνης για όλους μας,
ώστε να πετύχουμε στην αποστολή και στο έργο
που έχουμε αναλάβει».
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Η ΟΠΑΠ Κύπρου διαχρονικός
σύμμαχος της κοινωνίας

Τ ις δράσεις κοινωνικής προσφοράς της στην
κυπριακή κοινωνία για το 2014, παρουσίασε

η ΟΠΑΠ Κύπρου. Ο απολογισμός έγινε παρουσία
του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστα
Καδή, στελεχών της πολιτικής, οικονομικής, πο-
λιτιστικής, αθλητικής και κοινωνικής ζωής του
τόπου και βέβαια του Προέδρου και Διευθύνοντα
Συμβούλου του Ομίλου ΟΠΑΠ, Καμίλ Ζίγκλερ.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Ζίγκλερ τόνισε ότι η
«η εταιρία ΟΠΑΠ Κύπρου παραμένει ειλικρινής
φίλος και διαχρονικός σύμμαχος της κυπριακής
κοινωνίας για περισσότερα από 45 χρόνια» και
πρόσθεσε πως «για την ΟΠΑΠ Κύπρου η κοινω-
νική προσφορά δεν είναι τυπική υποχρέωση αλλά
βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της για ουσια-
στική ανταπόδοση στην κοινωνία. Γι’ αυτό δε-
σμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε
κάθε αγώνα με συνέπεια και αγάπη προς όφελος
του τόπου και των ανθρώπων του»

Μεταφέροντας τις ευχαριστίες της πολιτείας
για την πολυσήμαντη δράση της ΟΠΑΠ στους
τομείς της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού,
του αθλητισμού και του περιβάλλοντος, ο Υπουρ-
γός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής χα-
ρακτήρισε την προσφορά της εταιρίας σαν «συν-
δρομή στις προσπάθειες του ίδιου του κράτους
για υλοποίηση των προγραμμάτων στήριξης των
συμπατριωτών μας» και εξέφρασε την προσδοκία
ότι «αυτή η πολυδιάστατη κοινωνική δράση της
εταιρίας ΟΠΑΠ Κύπρου θα συνεχιστεί και θα ενι-
σχυθεί προς όφελος της Κύπρου, ιδιαίτερα σε
αυτή τη δύσκολο περίοδο».

Ξεχωριστή στιγμή στην εκδήλωση ήταν η προ-
σφορά από τους αθλητές της ολυμπιακής ομάδας
της χώρας μας, τους οποίους στηρίζει η ΟΠΑΠ,
της αθλητικής φανέλας της Κύπρου, υπογεγραμ-
μένη από τους ίδιους, στους Υπουργό Παιδείας,
πρόεδρο του Ομίλου ΟΠΑΠ και σε μαθητή του
Μουσικού Λυκείου Λευκωσίας. Ήταν το όμορφο
ευχαριστώ των αθλητών για την πολύχρονη στή-
ριξη της ΟΠΑΠ για την προετοιμασία τους αλλά
και για τις διεθνείς επιτυχίες τους.

Η όλη εκδήλωση πήρε χρώμα και ρυθμό με τις
υπέροχες ερμηνείες των μαθητών των μουσικών
μας σχολείων, τα οποία επίσης η ΟΠΑΠ Κύπρου
στηρίζει διαχρονικά και με θέρμη.  

Αντί προσφοράς αναμνηστικού δώρου, οι πα-
ρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν
φορέα/σύνδεσμο που θα ενισχύσει η ΟΠΑΠ Κύ-
πρου με το ποσό των 1.000 ευρώ. Ο Σύνδεσμος
που επιλέγηκε ήταν ο ΠΑΣΥΚΑΦ. 

Αξίζει να αναφερθεί πως η ΟΠΑΠ Κύπρου, στή-

ριξε και παρουσίασε το 8ο Συνέδριο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης με θέμα την εταιρική υπευ-
θυνότητα, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκω-
σία.Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου συζητήθηκαν
οι στρατηγικές των επιχειρήσεων με στόχο την
υλοποίηση ενεργειών κοινωνικής ευθύνης στο
σύγχρονο περιβάλλον. Ο διεθνούς φήμης δια-
κεκριμένος ομιλητής Ed Gillespie και άλλοι ειδικοί
στον τομέα ΕΚΕ, ενημέρωσαν τους συνέδρους
για το πώς μια εταιρεία μπορεί να γίνει κοινωνικά
πιο υπεύθυνη αλλά και πώς οι κοινωνικά υπεύ-
θυνες εταιρίες μπορούν να καταστούν πιο κερ-
δοφόρες. 

Όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της
ΟΠΑΠ Κύπρου, Δημήτρης Αλετράρης, «η ΟΠΑΠ
Κύπρου παραμένει ειλικρινής φίλος και σύμμαχος
της κυπριακής κοινωνίας, στηρίζοντας με προ-
σήλωση κάθε αγώνα για την υγεία, την παιδεία,
τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και το περιβάλλον».
Ο κ. Αλετράρης παρουσίασε επίσης χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα κοινωνικών δράσεων της
ΟΠΑΠ Κύπρου, τα οποία έδωσαν ανάσα στους
προϋπολογισμούς δεκάδων φορέων και οργα-
νώσεων της κοινωνίας, αλλά και στους κοινω-
νικούς σχεδιασμούς του ίδιου του κράτους. 

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αλετράρης
υπογράμμισε πως η κοινωνική παρέμβαση απο-
τελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον Οργανισμό,
ενώ δεσμεύτηκε ότι η ΟΠΑΠ Κύπρου θα συνε-
χίσει να στηρίζει με συνέπεια κάθε αγώνα της
κυπριακής κοινωνίας, όπως ακριβώς κάνει εδώ
και 46 ολόκληρα χρόνια.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Οι νέοι να απαιτήσουν
περισσότερη διαφάνεια

«Η Κύπρος έχει ανάγκη των νέων αποφοίτων,
όπως επίσης έχει ανάγκη από ανανέωση,

υπευθυνότητα και διαφάνεια. Έχετε τη δύναμη να
σηκωθείτε και να τρέξετε; Να απαιτήσετε και να
επιβάλετε τη διαφάνεια;», ρώτησε απευθυνόμενος
στους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
ο Δρ. Σταύρος Ζένιος, καθηγητής στο Πανεπιστή-
μιο Κύπρου, και Πρόεδρος των Πρυτάνεων των
Πανεπιστημίων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών,
που ήταν ο επίσημος καλεσμένος ομιλητής στην
τελετή αποφοίτησης των μεταπτυχιακών προγραμ-
μάτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

Έκανε έκκληση να «σηκωθούν» οι νέοι και να
τρέξουν «γρήγορα… πιο γρήγορα… πιο γρήγορα»,
χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα κουράγιου και
θέλησης, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου της Μινε-
σότας (στις Ηνωμένες Πολιτείες), που ενώ έπεσε
στο έδαφος στη διάρκεια αγώνα κλασσικού αθλη-
τισμού, σηκώθηκε και συνέχισε το τρέξιμο, τερ-
ματίζοντας πρώτη.  

Η 8η Τελετή Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας έγινε φέτος τμηματικά. Η πρώτη τελετή
ήταν αφιερωμένη στους απόφοιτους των μεταπτυ-
χιακών και η δεύτερη στους απόφοιτους των πτυ-
χιακών προγραμμάτων. Συνολικά αποφοίτησαν
1.778 φοιτητές.

«Η μόρφωση και ιδιαίτερα η τριτοβάθμια εκ-
παίδευση αποτελεί διαβατήριο για μια καλύτερη
ζωή», τόνισε η κα. Ανδρούλλα Βασιλείου, τέως
Επίτροπος για Θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Πο-
λυγλωσσίας και Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, επίτιμη προσκεκλημένη στην τελετή απο-
φοίτησης των πτυχιακών προγραμμάτων του Πα-
νεπιστημίου. «Η εκπαίδευση είναι το κλειδί που
ξεκλειδώνει τις πόρτες των ευκαιριών», συνέ-
χισε. Για να προσθέσει πως στο μέλλον για το
35% των νέων θέσεων εργασίας θα ζητούνται
άτομα υψηλής ειδίκευσης.

Αναφέρθηκε επίσης στην «πρωτόγνωρη οικονο-
μική κρίση στην Ευρώπη», που δεν άφησε ανεπη-
ρέαστη και την Κύπρο. Εντούτοις και σ’ αυτές τις
δύσκολες συνθήκες η Ανώτερη Εκπαίδευση απο-
τελεί ασπίδα θωράκισης των νέων έναντι της ανερ-
γίας. Το γεγονός παραμένει ότι όσο πιο ψηλά τα
ακαδημαϊκά προσόντα ενός νέου, τόσο πιο μεγάλη

η προοπτική επαγγελματικής του αποκατάστασης.
«Χρειάζεται να αποκτήσετε και πολλά άλλα προ-
σόντα για να πετύχετε: Η δημιουργικότητα, η επι-
χειρηματικότητα, η καλή γνώση της τεχνολογίας,
της πληροφορικής και των επικοινωνιών, η γνώση
ξένων γλωσσών, είναι δεξιότητες που ενδιαφέρουν
τα μέγιστα τους εργοδότες, και αυτά είναι που θα
κάνουν τη διαφορά στην επαγγελματική σας απο-
κατάσταση. Γι’ αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι
η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την απαρχή και όχι
το τέλος του μεγάλου δρόμου της γνώσης», κα-
τέληξε.

Σε χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του Πανεπιστη-
μίου Λευκωσίας, καθηγητής Μιχάλης Ατταλίδης,
αναφέρθηκε στη διαδρομή των 35 χρόνων του εκ-
παιδευτικού ιδρύματος, από το ξεκίνημα του ως
Intercollege, και τη συνεχή πρωτοπορία και καινο-
τομία, ιδιαίτερα στον τομέα της προσφοράς νέων
προγραμμάτων σπουδών, «με κριτήριο την ακα-
δημαϊκή τους αξία, αλλά και την συνεισφορά τους
στην οικονομία του τόπου». Στάθηκε ιδιαίτερα στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου, από την οποία
τον περασμένο μήνα αποφοίτησαν οι πρώτοι γιατροί
στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, ακολουθώντας
το πρόγραμμα που προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας από το St. George’s του Πανεπιστημίου
του Λονδίνου. 

Επισήμανε πώς, «παρά τις δύσκολες οικονομικές
συνθήκες, το Πανεπιστήμιο έχει και κατά την διάρ-

κεια αυτού του ακαδημαϊκού έτους να επιδείξει
σημαντικά επιτεύγματα, σε όλους τους τομείς της
Πανεπιστημιακής εργασίας: Της διδασκαλίας, της
έρευνας και της προσφοράς προς την κοινωνία».
Πρόσθεσε ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει
ήδη κάνει «σημαντικά βήματα στο να λειτουργεί
στα πλαίσια των σημερινών τάσεων αιχμής της
Ευρωπαϊκής και παγκόσμιας παιδείας», με επι-
δίωξη «να συνεχίσει να είναι προμηθέας των κοι-
νωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξε-
ων», συνεισφέροντας έτσι και στο στόχο της πο-
λιτείας να καταστεί η Κύπρος ένα περιφερειακό
κέντρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Το βραβείο Επιστημονικής και Κοινωνικής Προ-
σφοράς, που αποτελεί πλέον θεσμό για το Πανε-
πιστήμιο Λευκωσίας, απονεμήθηκε στην Διεθνή
Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας. Το βραβείο παρέλαβαν
η Εκτελεστική Διευθύντρια της Διεθνούς Ομο-
σπονδίας, Δρ. Ανδρούλα Ελευθερίου και ο κύριος
Πάνος Εγγλέζος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θα-
λασσαιμίας Κύπρου. 

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης εκ μέρους των
αποφοίτων, οι αριστεύσαντες φοιτητές/τριες με-
ταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου, ενώ θερμά
χειροκροτήθηκε η Χριστοθέα Πελεκάνου, 74 χρό-
νων, που μετά το πτυχιακό – το 2013 – πήρε φέτος
και το μεταπτυχιακό στην Νομική, θεωρώντας,
όπως δήλωσε, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας «το
δεύτερο της σπίτι».
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Τρεις νέοι συνέταιροι στην PwC Κύπρου

Επεκτείνονται οι εργασίες της RCB Bank στην Κύπρο

Σ τον διορισμό τριών νέων συνεταίρων προ-
χώρησε η PwC Κύπρου. Πρόκειται για τους

Βασίλειο Γ. Βραχίμη, Ελεγκτικές & Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες, Βαρνάβα Ν. Νικολάου, Υπηρεσίες Έμ-
μεσης Φορολογίας και Χρίστο Σ. Χαραλαμπίδη,
Συμβουλευτικές Φορολογικές Υπηρεσίες.

Ο Βασίλειος Γ. Βραχίμης αποφοίτησε από το
University of Manchester και εργάζεται στην PwC
τα τελευταία 17 χρόνια, κατέχοντας σημαντικές
θέσεις στον οργανισμό τόσο στην Κύπρο, όσο και
στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Είναι CFA Charterholder,
Fellow του Institute of Chartered Accountants in
England and Wales (ICAEW) και ειδικεύεται στην
παροχή συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρε-
σιών στον τραπεζικό τομέα και στις χρηματοπι-
στωτικές υπηρεσίες.

Ο Βαρνάβας Ν. Νικολάου είναι απόφοιτος του
τμήματος Χημικής Μηχανολογίας του Imperial Col-
lege London. Εντάχθηκε στο δυναμικό της PwC
Αγγλίας στο Λονδίνο το 2000 και έγινε μέλος της
ομάδας της PwC Κύπρου και του Institute of Ch-
artered Accountants in England and Wales (ICAEW)
το 2003. Ειδικεύεται σε θέματα έμμεσης φορο-
λογίας και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρε-
σιών, κυρίως σε πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες
δραστηριοποιούνται στον τομέα των χρηματοπι-

στωτικών υπηρεσιών, των ακινήτων, στη διαχείριση
επενδύσεων και κεφαλαίων, στις διεθνείς συναλ-
λαγές και στα διασυνοριακά έργα.

Ο Χρίστος Σ. Χαραλαμπίδης αποφοίτησε από το
University of California έχοντας ολοκληρώσει τις
σπουδές του στον τομέα των Οικονομικών. Εντάχ-
θηκε στο δυναμικό της PwC το 1999, και από το
2002 είναι μέλος του Institute of Chartered Acco-
untants in England and Wales (ICAEW). Εξειδικεύε-

ται σε θέματα εγχώριου και διεθνούς φορολογικού
σχεδιασμού σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στην Κύπρο καθώς και σε πολυεθνικές εταιρείες
με εργασίες στους τομείς των χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών, της ενέργειας, των πρώτων υλών, των
ακινήτων και του λιανικού εμπορίου. H PwC Κύπρου
είναι μέλος του παγκόσμιου δικτύου της PwC που
αποτελείται από περισσότερους από 195,000 αν-
θρώπους σε 157 χώρες.

Σ τη λειτουργία δύο νέων, επιπρόσθετων κα-
ταστημάτων, ένα στη Λευκωσία και ένα στη

Λεμεσό προχώρησε η RCB Bank Ltd.
Πιο συγκεκριμένα, το νέο της κατάστημα στη

Λευκωσία βρίσκεται στη Λεωφόρο 28ης Οκτω-
βρίου στην Έγκωμη και το επίσης νέο στη Λε-
μεσό, στην οδό Κολωνακίου στη Λινόπετρα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εν λόγω δύο νέα
καταστήματα προστίθενται στα υφιστάμενα που
η RCB Bank Ltd διατηρεί, ανεβάζοντας έτσι τον
μέχρι σήμερα αριθμό σε τέσσερα, ενώ μέχρι το
τέλος του καλοκαιριού, θα λειτουργήσουν ακόμα
δύο καταστήματα. Σημειώνεται ότι όλα τα κατα-
στήματα της RCB Bank είναι ανοικτά από τις 9
το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμα βήμα υλο-
ποίησης της στρατηγικής της RCB Bank να αυ-
ξήσει τις δραστηριότητες της στην εγχώρια αγορά,
παγιώνοντας έτσι περαιτέρω την ηγετική της θέση
ως μια αξιόπιστη, Κυπριακή τράπεζα. 

Η RCB Bank Ltd ιδρύθηκε την 1η Αυγούστου
1995, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες

στην Κύπρο και συγκαταλέγεται στις σημαντικές
Ευρωπαϊκές τράπεζες που είναι μέλη του Ενιαίου
Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και εποπτεύονται
κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Την 31η Μαρτίου 2015, τα στοιχεία ενεργητικού

της τραπέζης ανέρχονταν σε περισσότερα από
11 δισεκατομμύρια Ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια
σε 500 εκατομμύρια Ευρώ. Η τράπεζα διατηρεί
τέσσερα υποκαταστήματα σε Λευκωσία και Λε-
μεσό καθώς και ένα στο Λουξεμβούργο.

Νέα καταστήματα σε Λευκωσία και Λεμεσό

62-PWC - RCB_EUROKERDOS  7/29/15  9:45 PM  Page 62



00 - ADS_EUROKERDOS  7/29/15  9:18 PM  Page 76

http://www3.hilton.com/en/hotels/cyprus/hilton-cyprus-NICHITW/index.html


Eνέργεια

EUROΚΕΡΔΟΣ  / ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 201564

Πως έχουν εξελιχθεί οι
ανταγωνιστικές αγορές ηλεκτρισμού;

Κ ατά το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου
αιώνα, όταν οι καταναλωτές ήθελαν να αγο-

ράσουν ηλεκτρική ενέργεια δεν είχαν κάποια
εναλλακτική επιλογή. Έπρεπε να την αγοράσουν
από τη δημόσια επιχείρηση που είχε το μονο-
πώλιο της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για
την περιοχή τους ή τη χώρα τους. Κάποιες απ’
αυτές τις επιχειρήσεις ήταν καθετοποιημένες,
αυτό σημαίνει ότι οι ίδιες παρήγαγαν την ηλε-
κτρική ενέργεια, τη μετέφεραν από τους σταθ-
μούς ηλεκτροπαραγωγής στα κέντρα διανομής
φορτίου και από κει την προμήθευαν στους κα-
ταναλωτές.

Σε άλλες περιπτώσεις, η επιχείρηση από την
οποία προμηθεύονταν ενέργεια οι καταναλωτές
ήταν υπεύθυνη μόνο για την πώληση και διανομή
στην περιοχή. Αυτή η επιχείρηση διανομής και
προμήθειας με τη σειρά της έπρεπε να αγοράσει

την ηλεκτρική ενέργεια από μια επιχείρηση ηλε-
κτροπαραγωγής που είχε το μονοπώλιο σε μια
ευρύτερη γεωγραφικά περιοχή. Σε κάποια μέρη
του κόσμου, οι επιχειρήσεις αυτές ήταν ιδιωτικές
ενώ σε άλλα ήταν δημόσιες επιχειρήσεις ή κυ-
βερνητικές υπηρεσίες. Ανεξαρτήτως όμως του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους ή του επιπέδου
καθετοποίησής τους, το γεωγραφικό μονοπώλιο
ήταν ο κανόνας. 

Οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού που λειτούργησαν
μ’ αυτό το μοντέλο είχαν μια πραγματικά αξιο-
θαύμαστη προσφορά στην οικονομική δραστη-
ριότητα καθώς και στην ποιότητα ζωής των πο-
λιτών. Αποτέλεσμα οι πλείστοι άνθρωποι που
ζουν στον εκβιομηχανισμένο κόσμο να έχουν
πρόσβαση σε κάποιο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας. Ταυτόχρονα, η πρόοδος στην τεχνο-
λογία βελτίωσε την αξιοπιστία της παροχής ηλε-
κτρικής ενέργειας σε τέτοιο βαθμό που στα πε-
ρισσότερα μέρη του κόσμου ο μέσος καταναλω-
τής μένει χωρίς ηλεκτρικό για λιγότερο από δύο
λεπτά ανά έτος. Τα επιτεύγματα αυτά οφείλονται
στη συνεχή τεχνολογική πρόοδο. Μεταξύ αυτών,

συμπεριλαμβάνονται η εξέλιξη και η συγκρότηση
των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
όπου σήμερα καλύπτουν αποστάσεις χιλιάδων
χιλιομέτρων, την κατασκευή μονάδων ηλεκτρο-
παραγωγής ικανών να παράγουν πάνω από 1000
μεγαβάτ με αποδοτικό τρόπο καθώς και τον έλεγ-
χο μέσω διαδικτύου των δικτύων που συνδέουν
τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής με τους κα-
ταναλωτές.

Πριν στραφεί η προσοχή προς τον ηλεκτρισμό,
οι δυνάμεις του ανταγωνισμού είχαν ήδη επη-
ρεάσει τις αερομεταφορές, τις συγκοινωνίες και
την προμήθεια φυσικού αερίου. Παραδοσιακά σε
όλους αυτούς τους τομείς, η εποπτευόμενη αγο-
ρά ή τα μονοπώλια θεωρούνταν ως το αποτελε-
σματικότερο μέσο παράδοσης των προϊόντων

στους καταναλωτές αφού, όπως είχε επικρατή-
σει, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους τα καθι-
στούσαν ακατάλληλα για εμπορικές συναλλαγές
σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς. Οι υποστηρι-
κτές της αναδιάρθρωσης όμως απέδειξαν ότι
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των προϊόντων
δεν αποτελούσαν ανυπέρβλητα εμπόδια και θα
μπορούσαν, όπως και θα έπρεπε, να έχουν ανά-
λογη αντιμετώπιση με τα υπόλοιπα σε ανάλογες
ανταγωνιστικές αγορές.

Τη δεκαετία του 1980, μερικοί οικονομολόγοι
άρχισαν να υποστηρίζουν ότι το μονοπωλιακό
μοντέλο στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας
είχε κάνει τον κύκλο του. Θεώρησαν ότι το μο-
νοπωλιακό καθεστώς των επιχειρήσεων ηλε-
κτρισμού αφαίρεσε το κίνητρο της αποδοτικής

Του Δρ. Ανδρέα
Πουλλικκά

PhD, DTech, Προέδρου Συμβουλίου
Ενεργειακής Πολιτικής
Αναπληρωτή Καθηγητή Τεχνολογι-
κού Πανεπιστημίου Κύπρου.
andreas.poullikkas@cut.ac.cy

Πριν στραφεί η προσοχή προς τον ηλεκτρισμό, οι δυνάμεις
του ανταγωνισμού είχαν ήδη επηρεάσει τις αερομεταφορές,
τις συγκοινωνίες και την προμήθεια φυσικού αερίου.
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λειτουργίας και ενθάρρυνε μη αναγκαίες επεν-
δύσεις. Εισηγήθηκαν ότι η κιλοβατώρα μπορεί
να θεωρηθεί προϊόν και να γίνει αντικείμενο εμ-
πορικής συναλλαγής σε μια ρυθμιζόμενη αγορά.
Υποστήριξαν επίσης ότι το κόστος από τα λάθη
των ιδιωτικών εταιριών δεν πρέπει να μεταβι-
βάζεται στους καταναλωτές. Από την άλλη πλευ-
ρά, οι δημόσιες επιχειρήσεις ήταν συχνά στενά
συνδεδεμένες με την κυβέρνηση.

Τότε οι πολιτικοί μπορούσαν να παρεμβαίνουν
στα οικονομικά. Για παράδειγμα, κάποιες επι-
χειρήσεις δέχονταν πολύ ευνοϊκή μεταχείριση,
ενώ άλλες εμποδίζονταν μέσω βαριάς φορολο-
γίας ή στερούνταν κεφαλαίων που είχαν ανάγκη
για να κάνουν σημαντικές επενδύσεις. Τότε οι
οικονομολόγοι εισηγήθηκαν ότι οι τιμές θα έπε-
φταν και πως η οικονομία στο σύνολό της θα
επωφελούνταν περισσότερο αν η προμήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας γινόταν αντικείμενο μιας
εποπτευόμενης αγοράς πάρα κάποιων μονοπω-
λιακών ρυθμίσεων ή κυβερνητικής πολιτικής.
Αυτή η πρόταση έγινε στο πλαίσιο μιας γενικό-
τερης αναδιάρθρωσης των δυτικών οικονομιών
που άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του 70. Αν
οι εταιρείες μπορούσαν να ανταγωνιστούν ελεύ-
θερα για την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, τα αποδοτικά οφέλη που θα απορρέανε
από τον ανταγωνισμό θα ωφελούσαν τους κα-
ταναλωτές. Επιπλέον, οι εταιρείες που θα αν-
ταγωνίζονταν θα διάλεγαν πιθανότατα και δια-
φορετική τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής. Κατά
συνέπεια θα ήταν και λιγότερο πιθανό οι κατα-
ναλωτές να επωμίζονται τις συνέπειες κάποιων
παράλογων επενδύσεων.

Διαχρονικά οι ανταγωνιστικές αγορές ηλεκτρι-
σμού έχουν εξελιχθεί σε διαφορετικό βαθμό και
κατευθύνσεις ανάλογα με τη χώρα και την πε-
ριοχή. Σε γενικές γραμμές ακολουθώντας την
απελευθέρωση των ηλεκτρικών αγορών, οι δρα-
στηριότητες ηλεκτροπαραγωγής, μεταφοράς,
διανομής και προμήθειας τείνουν να διαχωρι-
στούν. Η ρυθμιστική αρχή είναι μια ανεξάρτητη
επιτροπή υπεύθυνη για την εξασφάλιση της σω-
στής και αποδοτικής λειτουργίας του ηλεκτρικού
τομέα, της αξιοπιστίας του ηλεκτρικού συστή-
ματος, καθώς επίσης και της οικονομικότερης
διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος
προς τους καταναλωτές μιας περιοχής ή μιας
χώρας. Ορίζει ή/και εγκρίνει τους κανόνες της
αγοράς ηλεκτρισμού και ερευνά υποθέσεις που
σχετίζονται με κατάχρηση. Οι εταιρείες ηλεκτρο-
παραγωγής παράγουν και πωλούν ηλεκτρική
ενέργεια μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Παρέχουν επίσης επικουρικές υπηρεσίες σχε-
τικές με τη ρύθμιση, τον έλεγχο τάσης και την
εφεδρεία, οι οποίες είναι αναγκαίες για το δια-
χειριστή του ηλεκτρικού συστήματος ώστε να

μπορέσει να διατηρήσει την ποιότητα και την
αξιοπιστία της παροχής ηλεκτρισμού. Μια εται-
ρεία ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να είναι ιδιο-
κτήτρια ενός ή περισσότερων ηλεκτροπαραγω-
γών μονάδων ή/και ηλεκτροπαραγωγών σταθμών
που μπορεί να διαφέρουν ως προς την τεχνο-
λογία τους.

Οι εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής που συνυ-
πάρχουν με καθετοποιημένες εταιρείες ονομά-
ζονται ανεξάρτητοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Οι εταιρείες μεταφοράς και διανομής είναι
οι ιδιοκτήτες των συστημάτων μεταφοράς και
διανομής αντίστοιχα. Παραδοσιακά, αυτές οι
δραστηριότητες είναι μονοπωλιακές προς σε
όλους τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι
στα δίκτυά τους. Στη συνέχεια, οι προμηθευτές
λιανικής ανταγωνίζονται για την πώληση της ηλε-
κτρικής ενέργειας.

Οι προμηθευτές λιανικής αγοράζουν ηλεκτρική
ενέργεια από τη χονδρική αγορά και τη διαθέτουν
σε καταναλωτές που είτε δεν θέλουν ή δεν τους
επιτρέπεται να συμμετέχουν στη χονδρική αγορά.
Οι προμηθευτές λιανικής δεν είναι αναγκαίο να
έχουν επενδύσεις σε μονάδες ηλεκτροπαραγω-

γής ή σε εταιρείες μεταφοράς ή διανομής. Κά-
ποιοι από αυτούς είναι θυγατρικές εταιρειών
ηλεκτροπαραγωγής. Ο ανεξάρτητος διαχειριστής
της ηλεκτρικής αγοράς συνήθως χρησιμοποιεί
ένα υπολογιστικό σύστημα που επεξεργάζεται
τις προσφορές που έχουν υποβάλει οι πωλητές
και οι αγοραστές ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης,
κανονίζει την εξόφληση των πρόσφορων που
έχουν γίνει αποδεκτές. Αυτό σημαίνει ότι προ-
ωθεί τις πληρωμές των αγοραστών προς τους
πωλητές μετά την παράδοση της ηλεκτρικής
ενέργειας.

Τέλος σε πολλές χώρες, η εισαγωγή ανταγω-
νισμού στον ηλεκτρικό τομέα συνοδεύτηκε από
την ιδιωτικοποίηση κάποιων ή όλων των δραστη-
ριοτήτων. Η ιδιωτικοποίηση είναι η διαδικασία
κατά την οποία δημόσιες επιχειρήσεις πωλούνται
από την κυβέρνηση σε ιδιώτες επενδυτές. Έτσι
οι επιχειρήσεις αυτές γίνονται ιδιωτικές, κερ-
δοφόρες εταιρείες. Η ιδιωτικοποίηση όμως δεν
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή
ανταγωνισμού. Οι δημόσιες επιχειρήσεις μπο-
ρούν και σε ορισμένες περιπτώσεις καταφέρνουν
να ανταγωνιστούν τις ιδιωτικές εταιρίες. 

Διαχρονικά οι ανταγωνιστικές αγορές ηλεκτρισμού έχουν
εξελιχθεί σε διαφορετικό βαθμό και κατευθύνσεις ανάλογα
με τη χώρα και την περιοχή. Σε γενικές γραμμές
ακολουθώντας την απελευθέρωση των ηλεκτρικών αγορών,
οι δραστηριότητες ηλεκτροπαραγωγής, μεταφοράς,
διανομής και προμήθειας τείνουν να διαχωριστούν. 
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Reaching and empowering your Stakeholders.

Communicate your CSR report

W ith the Global Reporting Initiative (GRI) fra-
mework you can create your  company’s

Corporate Social report (CSR) and provide your
target audiences with details of your company’s
economic, environmental, social and governance
performance – the four key areas of sustainability. 

Digital publishing is taking over as the main me-
thod for communicating the complete set of in-
formation you provide to your stakeholders with
your CSR report. Whilst many companies provide
stakeholders with pdfs these have many limita-
tions. With pdfs your stakeholders are expected
to download a large file not to mention that you
cannot direct them to specific pages and infor-
mation with the use of your social media chan-
nels.

7 eBook benefits

1 Link your GRI indicators table so with a click
your stakeholders can view pages in your re-

port where each indicator is covered. Additionally
you can cross reference the Global Compact prin-
cipals to the GRI indicators table. 

2 The use of mobile devices has overtaken the
use of personal computers since 2011. eBook

support for iPads, iPhones and android based de-
vices empowers stakeholders to swiftly navigate,
search, bookmark, download for offline reading
and share the information you provide them wi-
th.

3 Easy searching. When stakeholders search
for keywords all the instances appear in a list

on the left and within sentences. With a click your
stakeholders go directly to a page where the key-
word appears and easily spot all instances since
these are highlighted.

4 Video and slideshows in your CSR report.
Why limit your CSR report to static pictures.

A selection of pictures or  video are much more
powerful. Videos can include your Chairmans ad-
dress, stakeholder engagement and other events,
state-of-the art technology used to protect the
environment, product or services information and
many more applications.

5 Share information with your social networks.
Share with your stakeholders   information

with Facebook, Twitter, Linkedin, Myspace, Tumblr
and Blogger. Also users can copy and send links
of specific pages via e-mail, and even embed
your publication (a smaller version) into their own
sites.

6 Search Engine Optimization (SEO). Optimize
the ebook relevance for web and everyone

can find the publication through the internet with
the use of Google, Bing, Yahoo and other search
engines. Any text appearing on pages can be "se-
en" by search engines and therefore appears in
search results with users directed to specific pa-
ges within publications. 

7 Web analytics support. Ability to extend the
power of Google Analytics within your CSR

report. Analyze, monitor the traffic of your CSR
report in a new way. This will empower you to
measure all kinds of information regarding the
users of your publications. For example, how
users find the site (search engines, ads, email,
blogs, etc), how they navigate through it, geo-
graphical data etc. The code of Google Analytics
can be embedded to each book and all statistics
will be available from your Google Analytics ac-
count live. A google analytics account is needed
for this service which can be created directly by
your company at no cost -
http://www.google.com/analytics/).

FBRH Consultants Ltd in cooperation with GRI
trainers provide you with the necessary specialized
seminars to start and complete your CSR report. 

For a full list of benefits the eBook format has
to offer: http://www.fbrh.eu/ebook_benefits.html

SOME GLOBAL REPORTING INITIATIVE REPORTERS
American Electric Power, Apple, bae Systems, Barclays, Bloomberg, Coca Cola, Credit Suisse, Deloitte, Heineken, John Lewis, Kellogs, London

2012 Olympics, Marks & Spencer, Maersk, Nasdaq, Nestle, Starbucks Coffee, Thomas Cook Group, Thomson Reuters, TNT, UBS, Volvo, Toyota

Simon Pitsillides

Director FBRH Consultants Ltd
www.fbrh.eu

Link your GRI indicators
table so with a click your
stakeholders can view
pages in your report
where each indicator is
covered.
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Εύκολοι τρόποι για να
απλοποιήσετε την επιχείρησή σας

Ε ίναι μια συνηθισμένη μέρα στο γραφείο.
Όπως και κάθε άλλη μέρα, άρχισε στις 7:00

π.μ. Όταν κάθισα στο γραφείο με τον καφέ μου,
ήλπιζα να στρωθώ άμεσα στη δουλειά. Αλλά μό-
λις άρχισα να σκέφτομαι τι θα κάνω μετά…..όλα
άρχισαν!

Επείγον τηλεφωνήματα, στοίβες εγγράφων που
ήθελαν άμεσο χειρισμό, επιταγές και έγγραφα
που χρειάζονταν υπογραφή. Και ξαφνικά κοιτάζω
το ρολόι και ήδη είναι 19:00, και το μόνο που
έχω κάνει είναι να καταφέρω να σβήσω τις πυρ-
καγιές που άναψαν αυτό το πρωί. 

Αν θέλετε το αύριο να ξημερώσει διαφορετικά,
διαβάστε τους πιο κάτω εύκολους τρόπους για
να απλοποιήσετε την επιχείρησή σας, έτσι ώστε
να σας μένει περισσότερος χρόνος για αυτά που

πραγματικά έχουν σημασία. Εφαρμόστε αυτές
τις ιδέες και προτού το καταλάβετε, θα κατα-
φέρετε να ολοκληρώσετε το σχέδιο δράσης που
έχετε ετοιμάσει για τη δουλειά σας.

Εξορθολογισμός με την τεχνολογία μπορεί να
κάνει τη ζωή αλλά και την επιχείρησή σας, πιο
απλή και εύκολη. 

1. Χρησιμοποιήστε ένα κεντρικό server που
μπορεί να λειτουργήσει ως μια ψηφιακή αρχει-
οθήκη για όλα τα έγγραφα και στοιχεία σας. Ένα
άλλο πλεονέκτημα είναι ότι με τη διατήρηση ση-
μαντικών εγγράφων σε ένα κεντρικό server, είναι
πιο εύκολο να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφα-
λείας όλων των σημαντικών εγγράφων σας κα-
θημερινά.

2. Χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο. Εάν έχετε
λογιστικό πακέτο για να διαχειρίζεστε τους λο-
γαριασμούς σας, πάρτε το επιπλέον βήμα της
αυτοματοποίησης της διαδικασίας. Ελέγξτε αν
το λογιστικό λογισμικό σας μπορεί να δημιουρ-
γήσει αυτόματα τιμολόγια, καθώς και να απο-
στείλει υπενθυμίσεις μέσω email για τις καθυ-
στερημένες πληρωμές. 

3. Η ιστοσελίδα είναι το κύριο σημείο αναφο-
ράς που έχουν οι πελάτες σας. Μην ασχοληθείτε
τόσο πολύ για φανταχτερά γραφικά αλλά φρον-
τίστε οι επισκέπτες να μπορούν να πάρουν τις
πληροφορίες που χρειάζονται. Ένα online FAQ
μπορεί να περικόψει το χρόνο που ξοδεύουν οι
πελάτες τηλεφωνώντας σας και ρωτώντας να
μάθουν περισσότερα για τις υπηρεσίες ή τα προ-
ϊόντα σας.

4. Σωστή διαχείριση των τραπεζικών χρεώ-
σεων. Πολλοί επιχειρηματίες δεν καταλαβαίνουν
πόσα πληρώνουν ανά μήνα σε τέλη υπηρεσιών
προς τις τράπεζες τους. Ζητήστε μια αναλυτική
κατάσταση από την τράπεζα και αποφασίστε κατά
πόσο χρειάζεστε όλες τις υπηρεσίες για τις
οποίες ήδη πληρώνετε κάποια τραπεζικά έξο-
δα.

5. Μπορείτε να πληρώσετε μικρότερους λο-
γαριασμούς εκ των προτέρων. Αν έχετε ένα μη-
νιαίο λογαριασμό για 15 ευρώ, επιλέξτε να πλη-
ρώσετε 90 ευρώ για έξι μήνες, και εξοικονομή-
στε χρόνο ή και πιθανά τέλη καθυστέρησης. Σε
ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να επωφελη-
θείτε και από κάποια έκπτωση. 

6. Μπορεί να πληρώσετε λίγο περισσότερο,
αλλά ανανεώνοντας όλα τα ασφαλιστήρια συμ-

βόλαια σας την ίδια ημερομηνία με την ίδια ασφα-
λιστική εταιρεία, επιτρέπει να καθίσετε μια φορά
το χρόνο για να επανεξετάσετε την ασφάλιση
για το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας
σας, αντί να χρειάζεται να μπείτε σε αυτή την
διαδικασία 3-4 φορές τον χρόνο αναλόγως με
το πότε λήγει το κάθε συμβόλαιο. 

7. Εργοδότηση προσωπικού. Δημιουργήστε
μια ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας
σας, μειώστε τον χρόνο που χρειάζεται για να
επιλέξετε τον κατάλληλο υποψήφιο. Αυτή η μέ-
θοδος θα καταφέρει να σας γλυτώσει χρόνο στην
επιλογή και εργοδότηση ατόμων κατάλληλων για
την επιχείρηση σας και πιθανό να σας γλυτώσει
και χρήματα που θα δίνατε σε γραφεία εξευρέ-
σεως εργασίας.

8. Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες ενός οι-
κονομικού διευθυντή CFO. Ένας απλός λογιστής
δεν θα είναι σε θέση να συμβαδίσει με την ανά-
πτυξη της επιχείρησης σας. Με την χρήση των
γνώσεων ενός Οικονομικού Διευθυντή, έστω και
για λίγες ώρες ή μέρες τον μήνα, θα καταφέρετε
να επιτύχετε σημαντικά οφέλη μέχρι και να κα-
ταφέρετε να κάνετε την επιχείρηση σας κερδο-
φόρα.

9. Αναπτύξτε συνεργασίες με τους προμη-

Του Δημήτρη
Στυλιανίδη

DipLC, CTM, CL, FAIA, FCCA, CPA,
Διεθνή Εκπαιδευτή NLP
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θευτές σας. Οι ισχυρές συνεργασίες με τους
προμηθευτές και αυτούς που σας παρέχουν υπη-
ρεσίες είναι ζωτικής σημασίας Με αυτό τον τρό-
πο θα καταφέρετε να πάρετε καλύτερες τιμές
και έτσι να μπορέσετε να μειώσετε τα κόστη
σας και άρα να αυξήσετε την κερδοφορία της
επιχείρησης σας.

10. Αναθέστε σε εξωτερικούς συνεργάτες τη
λειτουργία του τμήματος ανάπτυξης ανθρώπινου
δυναμικού. Οι επιχειρηματίες περνούν έως και το
ένα τρίτο από το χρόνο τους ετοιμάζοντας την μι-
σθοδοσία και προσπαθώντας να ελέγξουν και να
αξιολογήσουν το προσωπικό. Όταν αναθέσετε τα
καθήκοντα αυτά σε άτομα με εξειδικευμένες γνώ-
σεις που βρίσκονται εκτός εταιρείας, καταφέρνετε
να μειώσετε δραστικά τα έξοδα αλλά και τον χρόνο
που θα χρειαζόσασταν για να διαχειριστείτε όλα
τα σχετικά καθήκοντα.

11. Μειώστε τις άσκοπες συναντήσεις. Χρει-
άζεστε πραγματικά μια συνάντηση με το προσω-
πικό κάθε εβδομάδα, όταν μια ενημέρωση μέσω
email θα μπορούσε να πετύχει τα ίδια αποτελέ-
σματα ή και καλύτερα. Λιγότερες συναντήσεις
προσωπικού σημαίνει λιγότερα λόγια και περισ-
σότερη δράση. Οι εργαζόμενοι θα σας ευχαρι-
στούν για τον χρόνο που έχουν κερδίσει. 

12. Κάνετε σωστή έρευνα μάρκετινγκ. Τι σκέ-
φτονται οι πελάτες για την εταιρεία σας. Η ετοι-
μασία απλών ερωτηματολογίων μπορεί να σας
γλυτώσει το κόστος μιας έρευνας αγοράς.

13. Συμπράξεις - Συνεταιρισμοί. Στρατηγικές
συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις θα σας
βοηθήσει να ξεχωρίσετε. Επιλέγοντας το σωστό
συνεργάτη, ωστόσο, μπορεί να είναι πολύ χρο-
νοβόρα διαδικασία. Απλοποιήστε την διαδικασία
εξετάζοντας πρώτα τους δικούς σας πελάτες
και τους προμηθευτές σας. Ήδη γνωρίζετε τα
πλεονεκτήματα τους όσον αφορά τις υπηρεσίες,

τα προϊόντα και το μάρκετινγκ που κάνουν και
αυτό θα σας βοηθήσει στο να κινηθείτε πιο γρή-
γορα για την ανάπτυξη αποτελεσματικών συνερ-
γασιών και την επιτυχία συνεργιών στο θέμα
μάρκετινγκ.

14. Πηγαίνετε απευθείας στον καταναλωτή.
Μήπως ξοδεύετε όλο το χρόνο σας χτυπώντας
την πόρτα των μεγάλων εμπόρων λιανικής πώ-
λησης; Γιατί να μην προωθήσετε τα προϊόντα ή
τις υπηρεσίες σας απευθείας στον καταναλωτή;
Ποτέ δεν ήταν φθηνότερο ή πιο εύκολο να ετοι-
μάσετε τις δικές σας διαφημίσεις και να τις δη-
μοσιεύσετε στην ιστοσελίδα σας. 

15. Πάρτε το μήνυμα ενόσω είναι καιρός. Είναι
πολύ εύκολο στον κόσμο της απευθείας προ-
ώθησης των υπηρεσιών και προϊόντων να δημι-
ουργηθεί σύγχυση. Για απλοποίηση, χωρίστε την
επιχείρησή σας σε τέσσερα κύρια κανάλια (ιστο-
σελίδα, κατάλογος εμπορευμάτων ή υπηρεσιών,
διαφημιστικό φυλλάδιο και εξυπηρέτηση πελα-
τών) και να έχετε έναν κύριο εμπορικό μήνυμα
ή προσφορά κάθε εβδομάδα (ένα νέο προϊόν,
μια νέα εταιρική σχέση και ούτω καθεξής. Θα
παρατηρήσετε λιγότερα παράπονα από πελάτες

σας αλλά επίσης θα δώσετε και μια ξεκάθαρη
εικόνα στο προσωπικό σας σχετικά με το μήνυμα
που πρέπει να δίνει η εταιρεία ανά εβδομάδα.

16. Εδραιώστε συγκεκριμένη μέρα και ώρα
για τους διαφημιστές. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων αφήνουν τους διαφημιστές να τους
ενοχλούν ανά πάσα στιγμή με αποτέλεσμα το
χάσιμο χρόνου. Αντ’ αυτού, ανακοινώστε κάποιο
καθορισμένο χρόνο - Δευτέρα το απόγευμα, για
παράδειγμα – όπου οι διαφημιστές θα ξέρουν
ότι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας.

17. Αποφασίστε τι εργασίες θα αναθέσετε
σε τρίτους. Δεν χρειάζεται να είστε αναμεμιγ-
μένοι σε όλα, αφήστε και κάποιους άλλους να
αναλάβουν ευθύνες για διεκπεραίωση της δου-
λειάς. Αναθέτοντας μερικές εργασίες σε τρίτους,
σας δίνει το χρόνο να επικεντρωθείτε σε άλλα
πιο σημαντικά πράγματα - ακόμα και αν αυτό
είναι το χόμπι σας. 

18. Δημιουργία προσωπικού χρόνου. Αφιε-
ρώστε 10 λεπτά μετά το γεύμα για να κάνετε ή
να επιστρέψετε προσωπικές κλήσεις. Ορίστε
ένα χρονικό διάστημα για το πότε θα φύγετε από
το γραφείο καθημερινά, ανεξάρτητα από το πόσο
πολυάσχολοι είστε και κάντε κάτι το διασκεδα-
στικό για σας πριν επιστρέψετε σπίτι από το
γραφείο. Η οικογένειά σας θα σας είναι ευγνώ-
μον.

19. Μειώστε τη λίστα με τα πράγματα που
έχετε να κάνετε καθημερινά. Ένας μακρύς-κα-
τάλογος με όσα έχουμε να κάνουμε αφήνει λι-
γότερο χρόνο για να επικεντρωθούμε σε ιδέες
που μπορούν να μας αποφέρουν εισοδήματα.
Καλύτερα, επικεντρωθείτε στις τρεις πρώτες
επείγουσες εργασίες για την κάθε μέρα. Τα υπό-
λοιπα μπορούν να περιμένουν.

20. Αγαπήστε αυτό που κάνετε. Παρά να είστε
σκλάβοι της τεχνολογίας, δοκιμάστε να δουλέ-
ψετε χωρίς αυτή -αυτό σημαίνει ότι δεν θα δεχ-
θείτε τηλεφωνικές κλήσεις ή να σερφάρετε στο
διαδίκτυο -για μία ώρα κάθε πρωί. Αυτό θα σας
δώσει μια αίσθηση ολοκλήρωσης που θα διαρ-
κέσει όλη μέρα.
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Καινοτομώντας σε
αχαρτογράφητα νερά 

Ο ι αρμόδιοι Θεσμοί και Οργανισμοί όπως το
Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,

το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τρά-
πεζα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης, αλλά και η ομάδα G20, απέτυχαν να
αναπτύξουν σύγχρονα εργαλεία στρατηγικής για
την αντιμετώπιση των ασύμμετρων και πολλαπλών
κρίσεων του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με διεθνείς
στατιστικές, ποσοστό πέραν του 95% των καινο-
τόμων πρωτοβουλιών αποτυγχάνουν. Οι εθνικές
οικονομίες αντί να παράγουν καινοτομία παράγουν
γραφειοκρατία - γεγονός που εμβαθύνει την ύφεση. 

Στη δίνη της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομικής
κρίσης στην ιστορία της ανθρωπότητας, μια κυ-
πριακή καινοτομία ίσως αποδειχτεί η από μηχανής
θεά. Εκατοντάδες στελέχη του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα, η ακαδημαϊκή κοινότητα και τα

μέσα μαζικής ενημέρωσης, είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν την παρουσίαση ενός νέου Συ-
στήματος Καινοτομίας που έγινε πρόσφατα σε
επιστημονικό συνέδριο στο Πανεπιστήμιου Κύπρου.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο εργαλείο στρατηγικής
για την παραγωγή νέων καινοτομιών πιο γρήγορα,
πιο φθηνά και πιο έξυπνα. «Καινοτομώντας στη
Διεπιφάνεια των Καινοτομιών» ο ορισμός της Με-
τα-καινοτομίας. Στο δυναμικό αυτό Μοντέλο αλ-
ληλεπιδρούν όλα τα είδη καινοτομίας: καινοτομία
προϊόντων, καινοτομία διεργασιών, οργανωσιακή
καινοτομία και επικοινωνιακή καινοτομία. Ο συν-
δυασμός ιδεών και από τους τέσσερεις τύπους
καινοτομίας, δημιουργεί ποικίλες πιθανότητες και
περισσότερες επιλογές για εξερεύνηση. Περισ-
σότεροι συνδυασμοί, σημαίνει περισσότερες δυ-
νατότητες λύσης του προβλήματος, περισσότερες
πιθανότητες ανακάλυψης των καινοτομικών γεγο-
νότων.

Ο Καθηγητής David Perkins επισημαίνει ότι, η
εξερεύνηση ενός χώρου πιθανοτήτων και η αξιο-
λόγηση όσον αφορά την προοπτική τους, οδηγεί
σε ακόμα καλύτερες προοπτικές, και τελικά προς
τη λύση. Σύμφωνα με το μαθηματικό Henri Poincaré

και το νευροψυχολόγο Antonio Damasio, η επι-
στημονική ανακάλυψη συνίσταται στην επιλογή του
πιο γόνιμου, του πιο χρήσιμου συνδυασμού στοι-
χείων από διαφορετικά πεδία. 

Στο βιβλίο του Δημιουργικότητα: Η Ψυχολογία
της Ανακάλυψης και της Εφεύρεσης, ο εισηγητής
της θεωρίας της Ροής Μιχάι Τσίκζεντμιχαï ανα-
φέρει ότι «Τα περισσότερα προβλήματα είναι ήδη
διατυπωμένα, και απουσιάζει μόνο η λύση. Υπάρ-
χουν όμως και περιπτώσεις που κανείς δεν γνω-
ρίζει καν ότι υπάρχει πρόβλημα. Σε τέτοια περί-
πτωση, το δημιουργικό άτομο πρέπει να θέσει το
κατάλληλο ερώτημα, και να ανακαλύψει τόσο το
πρόβλημα, όσο και τη λύση».

Η Μετα-καινοτομία ακολουθεί μια ολιστική προ-
σέγγιση η οποία: 

α) Μετατρέπει τη μαγεία της καινοτομίας, σε
μια πιο συστηματική και αξιόπιστη διαδικασία, με
τη συμμετοχή όλων των εταίρων.

β) Οδηγεί στην επανεφεύρεση, για να πετύχουμε
σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερο
κόστος.

Στον «Οδηγό Εφαρμογής της Μετα-καινοτομίας»
-ένα εγχειρίδιο 150 σελίδων- παρουσιάζονται ανα-
λυτικά όλα τα στάδια του κύκλου καινοτομίας:

1. Ανάλυση της κατάστασης
2. Δεξιότητες ανακάλυψης
3. Στρατηγική ενόραση
4. Διόρθωση σφαλμάτων διαισθητικής κρίσης
5. Δημιουργία μιας ιδέας και μετασχηματισμός

της σε καινοτομία
6. Στρατηγική καινοτομίας
7. Κριτήρια καινοτομίας - επαλήθευση
Η Μετα-καινοτομία είναι αποτέλεσμα μακροχρό-

νιας έρευνας. Στο στάδιο της ανάπτυξης και αξιο-
λόγησης πραγματοποιήθηκαν: α)Εκατό προσωπικές
συνεντεύξεις με κύπριους και ξένους εμπειρο-
γνώμονες και β)πέραν των πενήντα παρουσιάσεων
σε Υπουργεία, Επιχειρήσεις, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα,
Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Το σύγχρονο εργαλείο της Μετα-και-
νοτομίας έχει εφαρμοστεί σε πολλά και διαφορε-
τικά περιβάλλοντα με πολύ καλά αποτελέσματα.

Σε αντίθεση, τα παραδοσιακά εργαλεία εστιά-
ζονται σε κάθε τύπο καινοτομίας ξεχωριστά: μόνο
στις μεθόδους παραγωγής, χώρια για τις διεργα-
σίες, ανεξάρτητα για το οργανωσιακό μέρος ή με-
μονωμένα για την επικοινωνία. Μια τέτοια γραμμική

διαδικασία είναι χρονοβόρα, πολυδάπανη και εμ-
περιέχει τεράστιο ρίσκο, ενώ περιορίζει τη γνώση
και το δημιουργικό αποτέλεσμα.

Η Μετα-καινοτομία αποτελεί μια μηχανή παρα-
γωγής πολύτιμων καινοτομιών: από τις αναγκαίες
διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, μέχρι
την καινοτομία στη δημόσια διοίκηση, την κοινωνική
καινοτομία, την πολιτιστική καινοτομία, την εκπαι-
δευτική καινοτομία, την καινοτομία στον τουρισμό,
την περιβαλλοντική καινοτομία, την επιχειρηματική
καινοτομία και τις τεχνολογίες αιχμής. 

Το αναπτυξιακό αυτό εργαλείο βελτιώνει την
αποδοτικότητα, και δημιουργεί νέα προϊόντα και
υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, νέες
βιομηχανίες, νέες αγορές και νέες θέσεις ερ-
γασίας. Οι προοπτικές αξιοποίησης της Μετα-
καινοτομίας για σκοπούς έρευνας, εκπαίδευσης
και εμπορικής εκμετάλλευσης, θα προσέλκυε
ξένες άμεσες επενδύσεις υψηλής έντασης και-
νοτομίας, απαραίτητη προϋπόθεση για οικονομική
ανάκαμψη.

Το νέο, πανίσχυρο εργαλείο της Μετα-καινοτο-
μίας, μπορεί να αποτελέσει ένα νέο μοχλό γρή-
γορης ανάπτυξης και ανάκαμψης, τόσο για την κυ-
πριακή όσο και την ελληνική οικονομία. 

Η ανάπτυξη καινοτομιών, περιλαμβάνει μια σειρά
από εκτιμήσεις και προβλέψεις. Η λήψη σωστών
αποφάσεων πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη
διόρθωσης σφαλμάτων διαισθητικής κρίσης. Ο Κα-
θηγητής Daniel Kahneman, σημειώνει ότι η απο-
τυχία της πρόβλεψης, οφείλεται στα πολλά και
διάφορα σφάλματα διαισθητικής κρίσης, αφού
υπάρχει η τάση να υποεκτιμούμε ή να υπερεκτι-
μούμε τα διάφορα φαινόμενα, γεγονότα και κατα-
στάσεις. 

Σχετικές μελέτες του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο
της Πενσυλβανία Philip Tetlock, καταδεικνύουν τα
μεγάλα σφάλματα ειδικών εμπειρογνωμόνων, κα-
θόσον αφορά την πρόγνωση γεγονότων οικονο-
μικής, πολιτικής και στρατιωτικής φύσης.

Το Σύστημα της Μετα-καινοτομίας μπορεί να
εφαρμοστεί ως Εργαλείο   Έξυπνης Άμυνας για
την Ανατολική Μεσόγειο, μέσα από την ανάλυση
και το συνδυασμό όλων των πτυχών -γεωπολιτική,
ενεργειακή, διπλωματική, νομική, στρατιωτική και
επικοινωνιακή πτυχή- και την ανάπτυξη καινοτόμων
στρατηγικών και τακτικών για αποτροπή των τουρ-
κικών σχεδιασμών.

Του Νίκου Σύκα

Συμβούλου Στρατηγικής &
Καινοτομίας
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WILLIAM LLOYD WARNER (1898-1970)

Αυθεντίες του μανατζμεντ στον 20ο αιώνα

Ο William Lloyd Warner γεννήθηκε το 1898 στο
Redlands της Καλιφόρνια. Το 1925 πήρε το

πρώτο του πτυχίο (ΒΑ ανθρωπολογία) από το πα-
νεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Αφού υπηρέτησε ως
ερευνητής στο Ίδρυμα Rockefeller και στο Εθνικό
Συμβούλιο Ερευνών της Αυστραλίας (1926-1929),
άρχισε να παρακολουθεί, μέχρι το 1935, μεταπτυ-
χιακά μαθήματα ανθρωπολογίας και διοίκησης επι-
χειρήσεων στο Χάρβαρντ.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Χάρβαρντ,
εντάχθηκε σε μια ομάδα κοινωνικών επιστημόνων
με ηγέτη τον αυστραλό κοινωνικο-ψυχολόγο Elton
Mayo. Η ομάδα αυτή διεξήγαγε έρευνες γύρω από

τις κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις στο
βιομηχανικό περιβάλλον. 

Ο Mayo θεωρείται ο ιδρυτής της Σχολής Ανθρω-
πίνων Σχέσεων. Σημαντικά για την κοινωνιολογία
και το μάνατζμεντ θεωρούνται τα πορίσματα έρευ-
νας που διεξήγαγε η ομάδα του – στην οποία συμ-
μετείχε και ο Warner - από το 1927 μέχρι το 1933,
στην εταιρεία Western Electric, στο Hawthorne,
κοντά στο Σικάγο. Τα πορίσματα αυτά τα συγκέν-
τρωσε το 1933 στο βιβλίο του «The Human Pro-
blems of an Industrial Civilization». Ένα από τα πει-
ράματα που έκανε η ομάδα στη Western Electric
ήταν να αυξηθεί η τάση των λαμπτήρων στο χώρο
όπου συναρμολογούνταν τηλεφωνικές συσκευές.
Με οδηγίες του Mayo, μερικοί λαμπτήρες αντικα-
ταστάθηκαν με μεγαλύτερους σε τάση, ενώ άλλοι
όχι. Ως εκ θαύματος αυξήθηκε η παραγωγικότητα
όλων των υπαλλήλων. Και εκείνων των οποίων οι
λαμπτήρες αντικαταστάθηκαν και εκείνων που δεν
αντικαταστάθηκαν. Έγιναν επίσης πειράματα σχε-
τικά με το ωράριο, τα διαλείμματα, τη γραμμή συ-
ναρμολόγησης, κλπ. 

Τα πορίσματα της έρευνας αυτής κατέδειξαν τη
μεγάλη σημασία που έχει η ΟΜΑΔΑ και πώς αυτή
επηρεάζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων στο
χώρο της δουλειάς τους. Αυτό βοήθησε το Mayo
να καθορίσει πώς πρέπει οι Διευθυντές να συμ-
περιφέρονται στους υπαλλήλους τους με στόχο
να αυξηθεί η παραγωγικότητά τους.

Από το 1935 μέχρι το 1959, ο Warner διετέλεσε

καθηγητής της ανθρωπολογίας και κοινωνιολογίας
στο πανεπιστήμιο του Σικάγο. Το 1959 μετεπήδησε
στο κρατικό πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, στο οποίο
δίδαξε μαθήματα κοινωνικών ερευνών. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο πανεπι-
στήμιο του Σικάγο, ο Warner διεξήγαγε σημαντικές
έρευνες σχετικά με την κοινότητα των Αφροαμε-
ρικανών του Σικάγο και άλλων περιοχών των ΗΠΑ.
Πέραν των κοινοτικών ερευνών, ο Warner ασχο-
λήθηκε και με έρευνες που αφορούσαν τους ηγέ-
τες των επιχειρήσεων και της δημόσιας υπηρεσίας.
Σχετικά είναι τα βιβλία του «Big Business Leaders
in America» και «The American Federal Executive:
A Study of the Social and  Personal Characteristics
of the Civil Service». Την ίδια περίοδο έγραψε διά-
φορα βιβλία σχετικά με τη φυλή, τη θρησκεία και
την αμερικανική κοινωνία. 

Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους κοι-
νωνιολόγους των ΗΠΑ, ο οποίος συνέδεσε την
πολιτιστική ανθρωπολογία με τα τότε προβλήματα
της κοινωνίας. Η συνεισφορά του στην κατανόηση
της αμερικανικής κουλτούρας αντικατοπτρίζεται
στις μελέτες που έκανε - μεταξύ άλλων - στην
παρώθηση των εργαζομένων. Σοβαρής κριτικής
έτυχαν οι απόψεις του για διαχωρισμό των κοινω-
νικών τάξεων σε χαμηλή, μεσαία και ανώτερη.

Παρόλο που υπήρξε πολυγραφότατος καλύπτον-
τας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, για πολύ καιρό οι
απόψεις του θεωρούνταν πεπαλαιωμένες, κι αυτό
γιατί τον καιρό που διεξήγαγε τις έρευνές του οι
κοινωνικές επιστήμες ήταν πολύ θεωρητικές, επη-
ρεασμένες από την οικονομική και κοινωνική ανι-
σότητα, σε μια εποχή που οι αμερικανοί απέρριπταν
τη σημασία και τη δυνατότητα ρύθμισης αυτών των

θεμάτων με νομοθετικά διατάγματα. Ενώ οι κοι-
νωνικοί επιστήμονες προσπαθούσαν να χαράξουν
μια πολιτική, ο Warner ασχολείτο με δύσκολα και
εκτός γενικού ενδιαφέροντος θέματα. Το ενδια-
φέρον του για τη θρησκεία και για τις κοινότητες
– τη στιγμή που οι πιο πολλοί κοινωνικοί επιστή-
μονες ενδιαφέρονταν για την αστικοποίηση - και
οι ηγέτες ήταν φανατικοί υποστηρικτές του κοσμι-
κού κράτους, συνέβαλαν στο να περιθωριοποιηθεί
ο Warner.

Οι συνθήκες που επικράτησαν την πρώτη δε-
καετία του 21ου αιώνα, επανέφεραν στην επικαι-
ρότητα πολλές από τις θεωρίες του, ειδικότερα
τις μελέτες του για τις κοινωνικές τάξεις στις ΗΠΑ

Βιβλιογραφία
• 1937, A Black Civilization: A Social Study of

an Australian Tribe.
• 1941,The Social Life of a Modern Community

(with Paul S. Lunt)
• 1941, Color and Human Nature: Negro Perso-

nality Development in a Northern City. 
• 1942, The Status System of a Modern Com-

munity. 
• 1944, Who Shall Be Educated? The Challenge

of Unequal Opportunities. 
• 1945, The Social Systems of American Ethnic

Groups.
• 1947, The Social System of the Modern Factory.

The Strike: A Social Analysis. 
• 1948, Yankee City. 
• 1949, Social Class in America: A Manual of

Procedure for the Measurement 
• 1952, Structure of American Life.
• 1953, American Life: Dream and Reality. 
• 1955, Occupational Mobility in American Bu-

siness and Industry, 1928-1952 (with James Abeg-
glen).

• 1959, The Living and the Dead: A Study of the
Symbolic Life of Americans. 

• 1961, The Family of God: A Symbolic Study
of Christian Life in America

• 1962, The Corporation in the Emergent Ame-
rican Society

• 1963, The American Federal Executive: A Study
of the Social and  Personal Characteristics of the
Civil Service

• 1963, Big Business Leaders in America (with
James Abegglen)

• 1967, The Emergent American Society.

Του Δημήτρη
Εργατούδη

Αφυπηρετήσαντα Ανώτερου
Διευθυντή του Ομίλου Λαϊκής
(2006) και Fellow του Ινστιτούτου
Τραπεζιτών Λονδίνου
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Η νομιμοποίηση της παρένθετης
μητέρας στην Κύπρο

Ε ξαίρετης σημασίας για τα ιατρικά δεδομένα
της Κύπρου κρίνεται η ψήφιση του Περί της

Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής Νόμος του 2015, Ν.69(Ι)/2015, όπου
δημοσιεύθηκε στις 15/05/2015. Το ηθικονομικό
αυτό ζήτημα, απασχολούσε την Βουλή των Αντι-
προσώπων για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διά-
στημα που υπολογίζεται στα 10 έτη.

Ο Περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοη-
θούμενης Αναπαραγωγής Νόμος του 2015, απο-
τελεί, ίσως, το σημείο κατατεθέν για τον εκσυγ-
χρονισμό του Κυπριακού Ιατρικού Δίκαιου, δίδον-
τας την ευκαιρία απόκτησης τέκνων από ζευγάρια
ή μονήρη άτομα - υπό συγκεκριμένες προϋπο-

θέσεις - τα όποια αδυνατούν να αποκτήσουν παι-
διά με φυσικό τρόπο ή για να αποφευχθεί η με-
τάδοση σοβαρής ασθένειας στο τέκνο. Τα δε
ζευγάρια, καθορίζονται από τον Νόμο, ως άντρας
και γυναίκα που έχουν τελέσει νόμιμα γάμο ή
διατηρούν σταθερή και μόνιμη σχέση, ενώ τα μο-
νήρη άτομα καθορίζονται ως άτομα τα οποία δεν
βρίσκονται σε σταθερή και μόνιμη σχέση με άλλο
πρόσωπο.

Σκοπός του εν λόγω Νόμου, είναι η ρύθμιση
της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
(Ι.Υ.Α.) με απώτερο σκοπό την διασφάλιση της
ελευθερίας του ατόμου, με την ικανοποίηση της
επιθυμίας τους για απόκτηση απογόνων, με βάση
τα δεδομένα της ιατρικής και της βιολογίας, κα-
θώς και τις αρχές της βιοηθικής. Ταυτόχρονα
όμως, πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη και
το συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί.

Ο Νόμος προνοεί ότι, οποιαδήποτε ιατρική πρά-
ξη που αποβλέπει στην Ι.Υ.Α. διενεργείται με την
έγγραφη συγκατάθεση του ζευγαριού που επι-
θυμεί να αποκτήσει τέκνο, αφού προηγηθεί η κα-
θορισμένη από τον Νόμο συμβουλευτική και ενη-
μερωτική πληροφόρηση.

Σχετικά με τις μεθόδους της Ι.Υ.Α. ο Νόμος
αναφέρει μεταξύ άλλων, την τεχνητή σπερμα-

τέγχυση, ήτοι, την εισαγωγή σπερματοζωαρίων
στο γυναικείο γεννητικό σύστημα με οποιοδήποτε
τρόπο εκτός από την σεξουαλική επαφή και από
την άλλη πλευρά, την εξωσωματική γονιμοποίηση
και μεταφορά εμβρύων, δηλαδή, την εκτός του
σώματος της γυναίκας γονιμοποίηση ωαρίων και
τη μεταφορά ενός ή περισσότερων εμβρύων στην
ενδομήτρια κοιλότητα της ίδιας ή άλλης γυναίκας.
Παράλληλα, ο Νόμος θέτει κάποιους ηθικούς πε-
ριορισμούς σχετικά με τις συγκεκριμένες μεθό-
δους καθώς και σε άλλα παρεμφερές θέματα.
Σύμφωνα με τον Νόμο, μέθοδοι Ι.Υ.Α. εφαρμό-
ζονται μόνο σε ενήλικα πρόσωπα και όχι πάνω
από 50 ετών. Εντούτοις, το Συμβούλιο Ι.Υ.Α., το
όποιο εγκαθιδρύεται με το Νόμο, δύναται να πα-
ραχωρεί εξαιρέσεις ως προς το όριο ηλικίας, κα-
τόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων εξειδικεύον-
τας τους λόγους για τους όποιους ζητείται η πα-
ραχώρηση εξαίρεσης.

Σημαίνουσας σημασίας για την Κύπρο, αποτε-
λούν οι πρόνοιες του Νόμου που ρυθμίζουν το
ζήτημα της παρένθετης μητέρας. Σύμφωνα με
τον Νόμο, ως παρένθετη μητέρα νοείται η περί-
πτωση κατά την οποία μία γυναίκα κυοφορεί και
γεννά (φέρουσα ή κυοφόρος), ύστερα από εξω-
σωματική γονιμοποίηση και μεταφορά εμβρύων,
με χρήση γενετικού υλικού ξένου προς την ίδια,
για λογαριασμό ενός ζευγαριού, το οποίο επιθυμεί
να αποκτήσει παιδί αλλά αδυνατεί για ιατρικούς
λόγους. Η μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας
εμβρύων ξένων προς την ίδια και η κυοφορία από
αυτήν επιτρέπεται με διάταγμα Δικαστηρίου, αφού
πρώτα εξασφαλισθεί σχετική έγκριση από το Συμ-

βούλιο και γραπτή και χωρίς ανταλλάγματα συμ-
φωνία μεταξύ του ζευγαριού που επιδιώκει να
αποκτήσει τέκνο και της γυναίκας που θα το κυο-
φορήσει, καθώς και του συζύγου της, σε περί-
πτωση που αυτή είναι έγγαμη. Στην γραπτή συμ-
φωνία μεταξύ των μερών θα πρέπει να αναφέ-
ρεται, μεταξύ άλλων, ότι η παρένθετη μητέρα
μετά την γέννηση του παιδιού θα το παραδώσει
αμέσως στο ζευγάρι. Ενώ, απαγορεύει την δια-
πραγμάτευση συμφωνιών παρένθετης μητρότητας
σε εμπορική βάση. Σε αντίθετη περίπτωση οι εμ-
πλεκόμενοι διαπράττουν ποινικό αδίκημα και δύ-
ναται να καταδικαστούν. Σχετικά με το Συμβούλιο,
αυτό εκδίδει την προαπαιτούμενη γραπτή έγκριση,
προκειμένου το ζευγάρι να μπορεί να αιτηθεί στο
Δικαστήριο, αφού ικανοποιηθεί μεταξύ άλλων,
ότι υπάρχει επαρκής απόδειξη ότι η γυναίκα είναι
ιατρικώς αδύνατο να κυοφορήσει, ότι η γυναίκα
που προσφέρεται να κυοφορήσει είναι κατάλληλη
για κυοφορία, την ψυχολογική αξιολόγηση των
ατόμων που εμπλέκονται και το κατά πόσον έχουν
την μόνιμη κατοικία ή την συνήθη διαμονής τους
στην Κυπριακή Δημοκρατία. Στην συνέχεια το Δι-
καστήριο εγκρίνει την ιατρική πράξη αν ικανο-
ποιηθεί ότι το ζευγάρι έχει τελέσει νόμιμα γάμο
και έχει εξασφαλισθεί η προαναφερθείσα γραπτή
έγκριση του Συμβουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Νόμος αναφέρει ότι
η παρένθετη μητέρα δεν είναι ο νόμιμος γονέας
του παιδιού, αλλά είναι το ζευγάρι το όποιο επι-
διώκει την απόκτηση του τέκνου, με όλα τα δι-
καιώματα και υποχρεώσεις που η ιδιότητα αυτή
συνεπάγεται. Από την άλλη πλευρά, το ζευγάρι
υποχρεούται να παραλάβει το τέκνο αμέσως μετά
την γέννηση του και σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να αρνηθεί να παραλάβει το τέκνο ή να
το εγκαταλείψει για οποιοδήποτε λόγο.

Πέραν των πιο πάνω, ο Νόμος ρυθμίζει σωρεία
άλλων ζητημάτων, όπως για παράδειγμα την ταυ-
τότητα του δότη, μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων
ιατρικών ζητημάτων, καθώς και τις προϋποθέσεις
παροχής άδειας για την ίδρυση και λειτουργία
Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαρα-
γωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) στις όποιες διεξάγονται οι μέ-
θοδοι και οι τεχνικές που προβλέπονται στον
Περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθού-
μενης Αναπαραγωγής Νόμο του 2015.

Tου Χρίστου
Μενελάου

Νομικού
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Πέμπτη 28 ΜΑΙΟΥ 2015
38η Συνεδρίαση

Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του
2015 Νόμος του 2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για

το έτος 2015, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα ύψους
15.256.000 ευρώ και δαπάνες του ίδιου ύψους.

Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2015 Νόμος
του 2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος

2015, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα ύψους
114.797.870 ευρώ και δαπάνες του ίδιου ύψους.)

Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
του 2015 Νόμος του 2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

για το έτος 2015, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει δαπάνες
ύψους 52.838.000 ευρώ και ισόποσα έσοδα.

Οι περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονι-
σμοί του 2015.
Νομοθετική κατοχύρωση της ειδικότητας της στοματογναθοπροσωπικής

χειρουργικής.

Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί
του 2015.
Νομοθετική κατοχύρωση όσων γναθοχειρουργών ασκούσαν νομίμως το

φάσμα των δραστηριοτήτων της στοματογναθοπροσωπικής χειρουργικής
ως οδοντίατροι στοματογναθοπροσωπικοί χειρουργοί επί τουλάχιστον τρία
χρόνια πριν από την 1η Μαΐου 2004.

Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τρο-
ποποιητικός) Νόμος του 2015.
Ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ για το συντονισμό των

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, εναρμόνιση με
την Οδηγία 2013/14/ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις

δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ για
το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές
αξίες και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών
εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιο-
λογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και εναρμόνιση με την Οδηγία
2014/91/ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ για το συντονισμό
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορι-
σμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες όσον
αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυ-
ρώσεις.

Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποι-
ητικός) Νόμος του 2015.
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/51/ΕΕ σχετικά με την τροποποίηση των

Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά

Τι ψήφισε η Bουλή από 28 Μαΐου μέχρι 17 Ιουλίου

Η έγκριση της Νομοθεσίας για δημιουργία Καζίνο,
όπως επίσης και η έγκριση της Νομοθεσίας για
σύσταση Διοικητικού Δικαστηρίου ήταν μερικές
από τις σημαντικές Νομοθεσίες, τις οποίες
ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής των
Αντιπροσώπων. Επίσης κατά την περίοδο 28 Μαΐου
έως και την ημέρα που η Ολομέλεια διέκοψε τις
εργασίες της για τη θερινή περίοδο (17/7)
εγκρίθηκαν Νομοθεσίες που δίδουν δικαίωμα
συμμετοχής σε κόμματα σε Δημόσιους Υπαλλήλους

καθώς και σε εργαζόμενους στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Ακόμη, ποινικοποιήθηκε η
«υποκίνηση βίας ή μίσους κατά ομάδας προσώπων
ή μέλους ομάδας προσώπων λόγω του γενετήσιου
προσανατολισμού τους ή της ταυτότητας φύλου
τους». Επιπλέον, εγκρίθηκαν διατάξεις που
στοχεύουν στην ποινικοποίηση της οργάνωσης,
λειτουργίας και προώθησης σχεδίων προώθησης
πυραμίδας, ενώ Νομοθεσία υπερψηφίστηκε και
για την αλλαγή μεταβιβαστικών τελών. 
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τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλί-
σεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής
(Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών). Ειδικότερα, η Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς καθίσταται υπόχρεη να κοινοποιεί τους τελικούς όρους της
δημόσιας προσφοράς, όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στο βασικό ενημε-
ρωτικό δελτίο ή στο συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο, στην Ευρωπαϊκή
Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντά-
ξεων) και, όπου εφαρμόζεται, στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους
μέλους υποδοχής.

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής
Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες για το έτος 2015, Νόμος του
2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής

Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες για το έτος 2015, ο οποίος προβλέπει
δαπάνες ύψους 108.520 ευρώ και έσοδα συνολικού ύψους 26.010 ευρώ.

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013.
Ποινικοποίηση της υποκίνησης βίας ή μίσους κατά ομάδας προσώπων ή

μέλους ομάδας προσώπων λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού τους ή
της ταυτότητας φύλου τους.

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια
δαπάνης από το ταμείο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για ποσό που
αντιστοιχεί στο εναπομείναν εξήντα τοις εκατόν (60%) του προϋπολογι-
σθέντος συνολικού ποσού δαπανών κατ’ αναλογία του κάθε κεφαλαίου του
Δελτίου Δαπανών και χρήση του για το οικονομικό έτος που λήγει την
31ηΔεκεμβρίου 2015.

Παροχή στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου εξουσιοδότησης για διενέργεια
δαπάνης από το ταμείο του για ποσό που αντιστοιχεί στο εναπομείναν
εξήντα τοις εκατόν (60%) του προϋπολογισθέντος συνολικού ποσού κατ’
αναλογία του κάθε κεφαλαίου του δελτίου δαπανών και χρήσης του για το
οικονομικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Πέμπτη 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
39η Συνεδρίαση

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης
του 2015 Νόμος του 2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως

Γης για το έτος 2015, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους 4.263.163 ευρώ
και έσοδα ύψους 6.514.770 ευρώ.

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.
Εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που απορρέουν από

την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ. Ειδικότερα, διευρύνεται ο σκοπός
τήρησης του Αρχείου Προηγούμενων Καταδικών, ώστε να καλύπτει όχι
μόνο την έκδοση πιστοποιητικών ποινικού μητρώου, αλλά και την ενημέρωση
άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις καταδίκες
υπηκόων τους στη Δημοκρατία, καθώς και την αποθήκευση τέτοιων πλη-
ροφοριών.

Πέμπτη 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
40η Συνεδρίαση

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014.
Εισαγωγή διατάξεων που στοχεύουν στην ποινικοποίηση της οργάνωσης,

λειτουργίας και προώθησης σχεδίων προώθησης πυραμίδας.

Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του
2015.
Τροποποίηση του βασικού νόμου στα πλαίσια της εφαρμογής του δια-

τάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου για αποκρατικοποίηση της Αρχής Λι-
μένων Κύπρου.

Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δι-
καιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015. (Πρόταση νό-
μου).
Μη επιβολή ή είσπραξη τέλους πάνω στο ποσό της αρχικής σύμβασης

δανειακής διευκόλυνσης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. (Πρόταση νό-
μου).
Ρυθμίσεις ώστε στις περιπτώσεις που υφιστάμενη υποθήκη ακυρώνεται

και την ίδια μέρα συστήνεται νέα υποθήκη για τον ίδιο σκοπό επί του ιδίου
ακινήτου, είτε υπέρ του ιδίου είτε υπέρ άλλου ενυπόθηκου δανειστή, η
αξία του χαρτοσήμου να είναι μηδενική.

Οι περί Αρτυμάτων στα Τρόφιμα (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2015.
Κατάργηση των περί Αρτυμάτων στα Τρόφιμα Κανονισμών του 2002, με

στόχο την ορθή εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό δί-
καιο.

Πέμπτη 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
41η Συνεδρίαση

Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
(Αναπομπή).
Διαμόρφωση του κειμένου του αναπεμφθέντος νόμου, ώστε να διαγραφεί

το άρθρο 42 του βασικού νόμου, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την
εφαρμογή των διατάξεων του νόμου που αφορούν τη νόμιμη μοίρα σε κάθε
πρόσωπο που εμπίπτει εντός του πεδίου εφαρμογής του νόμου αυτού, δη-
λαδή σε κάθε πρόσωπο που έχει την κατοικία του στη Δημοκρατία και, σε
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ό,τι αφορά ακίνητη ιδιοκτησία, σε κάθε πρόσωπο που δεν έχει την κατοικία
του στη Δημοκρατία.

Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύ-
πρου του 2015 Νόμος του 2015.
Έγκριση του προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς

Κύπρου για το έτος 2015, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους 6.044.000
ευρώ και έσοδα 6.160.179 ευρώ.

Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου
(Τροποποιητικός) του 2015 Νόμος του 2015.
Διόρθωση του προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου

για το έτος 2015, στον οποίο εκ παραδρομής περιλήφθηκαν κονδύλια για
θέσεις τις οποίες η Αρχή δεν επιθυμεί να πληρώσει, και η μεταφορά των
αντίστοιχων πιστώσεων σε εδάφιο του προϋπολογισμού για κάλυψη της
δαπάνης άλλων θέσεων για τις οποίες υπάρχει ανάγκη.

Ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

μέσων.

Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροπο-
ποιητικός) Νόμος του 2015.
Πλήρης εναρμόνιση με την Οδηγία 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική

συνεργασία στο φορολογικό τομέα. Ειδικότερα, διασαφηνίζεται ότι η αρμόδια
αρχή της Δημοκρατίας θα παρέχει πληροφορίες στα πλαίσια της αυθόρμητης
ανταλλαγής πληροφοριών, όπως αυτή ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,
στην αρμόδια αρχή κάθε άλλου κράτους μέλους, το συντομότερο δυνατόν
και οπωσδήποτε εντός ενός μηνός από τη στιγμή που αυτή τις απέκτησε.

Πέμπτη 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
42η Συνεδρίαση

Οι περί της Υγείας των Ζώων (Αναγνώριση και Καταγραφή των Αιγο-
προβάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015.
Θέσπιση επιπρόσθετων μέτρων για συμμόρφωση των κατόχων αιγοπρο-

βάτων με τις πρόνοιες των βασικών κανονισμών, ώστε να αντιμετωπιστούν
τα προβλήματα που παρατηρούνται στην εφαρμογή και λειτουργία του σχε-
δίου αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων.

Οι περί της Υγείας των Ζώων (Τέλη Τοποθέτησης Ενωτίων στα Αιγο-
πρόβατα) Κανονισμοί του 2015.
Καθορισμός τελών τοποθέτησης ενωτίων, τα οποία θα επιβάλλονται από

τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, μόνο όταν η τοποθέτηση αυτών σε αιγοπρόβατα
που προορίζονται για σφαγή θα γίνεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
και όχι από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους.

Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
Εφαρμογή των προνοιών του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας και της τρόικας που αφορούν τη μεταφορά της Συ-
νεργατικής Εταιρείας Μηχανογράφησης Λτδ στην οργανωτική δομή της Συ-
νεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ.

Ο περί της Συμφωνίας για τη Μεταφορά και Αμοιβαιοποίηση των Ει-
σφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2015.
Κύρωση της υπό αναφορά Συμφωνίας, σύμφωνα με την οποία τα συμ-

βαλλόμενα κράτη μέλη αναλαμβάνουν μεταξύ άλλων να μεταφέρουν στο
Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης τις εισφορές που εισπράττουν σε εθνικό επίπεδο,
καθώς και να κατανέμουν για τη μεταβατική περίοδο 2016-2024 τις εν
λόγω εισφορές σε χωριστά τμήματα, που αντιστοιχούν σε κάθε συμβαλλό-
μενο μέρος, και να προβαίνουν σε προοδευτική αμοιβαιοποίηση της χρήσης
των τμημάτων, κατά τρόπο ώστε τα τμήματα αυτά να παύσουν να υφίστανται
στο τέλος της μεταβατικής περιόδου.

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητι-
κός) Νόμος του 2015.
Δυνατότητα χορήγησης νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών

οπτικοακουστικών μέσων και ανανέωσης των υφιστάμενων αδειών που λή-
γουν την 30ή Ιουνίου 2015 για ένα χρόνο.

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2015.
Ρύθμιση της υλοποίησης συμφωνίας αναφορικά με την αυτόματη ανταλ-

λαγή πληροφοριών που συνομολογείται μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας
και άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας.

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 8)
Νόμος του 2015.
Παράταση της ήδη ισχύουσας αναστολής της ισχύος των διατάξεων του

άρθρου 16Α του βασικού νόμου, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα πώλησης,
εκχώρησης και διάθεσης δανειακού χαρτοφυλακίου και/ή δικαιωμάτων που
απορρέουν από συμβάσεις πιστωτικής διευκόλυνσης, μέχρι τη 10η Ιουλίου
2015.

Ο περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημόσιων Υπαλλήλων, Εκπαι-
δευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου Νόμος
του 2015.
Θέσπιση νόμου πλαισίου για τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος με βάση

το οποίο θα επιτρέπεται στους δημόσιους υπαλλήλους, στους εκπαιδευ-
τικούς λειτουργούς και στους υπαλλήλους των δήμων, των κοινοτήτων και
των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου να συμμετέχουν ενεργά στα πο-
λιτικά κόμματα.
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Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
Ρυθμίσεις ώστε οι διατάξεις του βασικού νόμου οι οποίες προβλέπουν

τα πολιτικά δικαιώματα των υπαλλήλων, που διέπονται από το νόμο αυτό,
να αντικατασταθούν από διάταξη που να παραπέμπει στις νέες ρυθμίσεις,
οι οποίες περιλήφθηκαν στο νόμο πλαίσιο που προτείνεται με την υπ’
αριθμόν 11 πρόταση νόμου.

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)
Νόμος του 2015.
Ρυθμίσεις ώστε οι διατάξεις του βασικού νόμου οι οποίες προβλέπουν

τα πολιτικά δικαιώματα των υπαλλήλων, που διέπονται από το νόμο αυτό,
να αντικατασταθούν από διάταξη που να παραπέμπει στις νέες ρυθμίσεις,
οι οποίες περιλήφθηκαν στο νόμο πλαίσιο που προτείνεται με την υπ’
αριθμόν 11 πρόταση νόμου.

Ο περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθε-
ρία Έκφρασης Γνώμης και Πολιτικά Δικαιώματα Υπαλλήλων) (Τροπο-
ποιητικός) Νόμος του 2015.
Ρυθμίσεις ώστε οι διατάξεις του βασικού νόμου οι οποίες προβλέπουν

τα πολιτικά δικαιώματα των υπαλλήλων, που διέπονται από το νόμο αυτό,
να αντικατασταθούν από διάταξη που να παραπέμπει στις νέες ρυθμίσεις,
οι οποίες περιλήφθηκαν στο νόμο πλαίσιο που προτείνεται με την υπ’
αριθμόν 11 πρόταση νόμου.

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015.
Προσθήκη διάταξης που να αναφέρει ρητά ότι τα πολιτικά δικαιώματα

των υπαλλήλων δημοτικού συμβουλίου ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του νόμου πλαισίου που προτείνεται με την υπ’ αριθμόν 11 πρόταση νό-
μου.

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015.
Προσθήκη διάταξης που να αναφέρει ρητά ότι τα πολιτικά δικαιώματα

των υπαλλήλων κοινοτικού συμβουλίου ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του νόμου πλαισίου που προτείνεται με την υπ’ αριθμόν 11 πρόταση νό-
μου.

Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος
του 2015.
Προσθήκη διάταξης που να αναφέρει ρητά ότι τα πολιτικά δικαιώματα

των υπαλλήλων συμβουλίου αποχετεύσεων ασκούνται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του νόμου πλαισίου που προτείνεται με την υπ’ αριθμόν 11 πρόταση
νόμου.

Ο περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικών και Άλλων Περιοχών) (Τροπο-
ποιητικός) Νόμος του 2015.
Προσθήκη διάταξης που να αναφέρει ρητά ότι τα πολιτικά δικαιώματα

των υπαλλήλων συμβουλίου υδατοπρομήθειας ασκούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου πλαισίου που προτείνεται με την υπ’ αριθμόν 11
πρόταση νόμου.

Πέμπτη 02 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
43η Συνεδρίαση

Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμ-
μετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστω-
τικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.
Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να διέπονται από τις διατάξεις

του, εκτός από τα πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν ή αναμένεται να λάβουν
κεφαλαιακή ενίσχυση με βάση τον περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικο-
νομικών Οργανισμών Νόμο, και πιστωτικά ιδρύματα που η Κυπριακή Δημο-
κρατία συμμετέχει στην ιδιοκτησιακή τους δομή.

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2015.
Θέσπιση προσωρινών διατάξεων για την αναστολή της εφαρμογής ορι-

σμένων διατάξεων του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δη-
μόσια Υπηρεσία Νόμου.

Οι περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Τύπου Αίτησης, Τελών Αξιολό-
γησης και Ανανέωσης Εξουσιοδότησης Οργανισμών Ελέγχου και
Εξουσιών Διευθυντή) Κανονισμοί του 2015.
Ρυθμίσεις σε σχέση με τον τύπο της αίτησης και τα τέλη που καταβάλ-

λονται για την αξιολόγηση των οργανισμών οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση
για να δύναται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του περιοδικού ελέγχου
των δοχείων υγραερίου.

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του
2015.
Καθορισμός της προθεσμίας εντός της οποίας η Πολεοδομική Αρχή θα

εκφέρει τις απόψεις της, σε περίπτωση υποβολής αιτήματος προς αυτή
για τη λήψη προκαταρκτικών απόψεων σε σχέση με προτιθέμενη ανάπτυξη
ακίνητης ιδιοκτησίας.

Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2015.
Εκσυγχρονισμός ορισμένων διατάξεων των βασικών κανονισμών.

Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015.
Ρυθμίσεις ώστε, υπό προϋποθέσεις, τα αδέλφια δύο μεγαλύτερων αδελ-

φών, εκ των οποίων ο ένας υπηρέτησε πραγματική θητεία τουλάχιστον δε-
καπέντε μηνών στην Εθνική Φρουρά, να διατηρούν το δικαίωμα ένταξής
τους στους υπόχρεους μειωμένης θητείας για λόγους υγείας ή για ειδικούς
οικογενειακούς ή οικονομικούς λόγους.

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2013.
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Ποινικοποίηση της κατακράτησης ανηλίκου στο εξωτερικό από τον ένα
νόμιμο κηδεμόνα του μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου για την οποία
εξασφαλίστηκε η συγκατάθεση του άλλου νόμιμου κηδεμόνα του.

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.
Κατάργηση διάταξης με την οποία παρέχεται εξουσία στο Υπουργικό

Συμβούλιο να εκδίδει διάταγμα και να κηρύττει οποιαδήποτε ένωση προ-
σώπων παράνομη και απαγορευμένη στη Δημοκρατία, εάν η ένωση αυτή
προωθεί γενική απεργία ή οποιασδήποτε φύσης διατάραξη της τάξης.

Πέμπτη 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
44η Συνεδρίαση

Ο περί Λειτουργίας και Ελέγχου Καζίνου Νόμος του 2014. 
Ρύθμιση της λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου

στη Δημοκρατία.

Ο περί Φορέα (Ίδρυση και Λειτουργία) Διασφάλισης και Πιστοποί-
ησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Νόμος του 2013. 
Ρύθμιση των θεμάτων αξιολόγησης και πιστοποίησης της ανώτερης εκ-

παίδευσης και ίδρυση και λειτουργία φορέα για τη διασφάλιση και πιστο-
ποίηση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης.

Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης
Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2015. 
Αποτελεσματικότερη διαδικασία διαμεσολάβησης μέσω της συμπλήρωσης

του ειδικού εντύπου ελέγχου διαδικασίας διαμεσολάβησης και εξέταση
από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο της εφαρμογής από αδειοδοτημένο
πιστωτικό ίδρυμα του κώδικα δεοντολογίας που εκδίδεται από την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου.

Ο περί της Ενδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του
2014. 
Εισαγωγή πρόνοιας για την ίδρυση με νόμο Διοικητικού Δικαστηρίου.

Ο περί Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμος του 2014. 
Θέσπιση ειδικού νόμου που προνοεί για την ίδρυση Διοικητικού Δικα-

στηρίου.

Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητι-
κός) Νόμος του 2014. 
Συμβατότητα με τις τροποποιήσεις του άρθρου 146 του Συντάγματος, καθώς

και με τις ρυθμίσεις για την ίδρυση Διοικητικού Δικαστηρίου, όπως αυτές προ-
τείνονται με τα υπ’ αριθ. 4 και 5 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του
2015. 
Εισαγωγή σχετικής πρόνοιας σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπεται στις

οργανώσεις νεολαίας κατ’ εξαίρεση να δέχονται ονομαστική ιδιωτική εισφορά
από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου η οποία υπερβαίνει το ποσό των
20.000 ευρώ ανά έτος.

Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δι-
καιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015. 
Αναθεώρηση των μεταβιβαστικών τελών που καθορίζονται στο βασικό

νόμο, με απώτερο στόχο την ώθηση στην ανάπτυξη της οικοδομικής βιο-
μηχανίας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3)
Νόμος του 2015.
Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου συστήματος διορισμού

στη δημόσια εκπαίδευση.
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Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του
2015. 
Ρυθμίσεις ώστε να παρέχονται απαλλαγές, εκπτώσεις και δυνατότητες

συμψηφισμού ζημιών και μεταφοράς σε επόμενα έτη, καθώς και άρση των
στρεβλώσεων που παρατηρήθηκαν σε σχέση με τον τρόπο φορολόγησης
της σύνταξης χηρείας.

Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροπο-
ποιητικός) Νόμος του 2015. 
Εισαγωγή κινήτρων για την προσέλκυση και εγκατάσταση στην Κυπριακή

Δημοκρατία εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων, καθώς και των μετόχων
τους.

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)
Νόμος του 2015. 
Επιστροφή καταβληθέντος καθ’ υπερβολή ποσού, όταν πρόσωπο αποδείξει

ότι αναφορικά με οποιοδήποτε φορολογικό έτος κατέβαλε προσωρινό φόρο
που υπερβαίνει το ορθό ποσό του φόρου που αυτό όφειλε να καταβάλει.

Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ.
2) Νόμος του 2015. 
Ρύθμιση ώστε να μην υπόκειται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών η διά-

θεση γης με οικοδομή, η οποία αποκτήθηκε κατά τη χρονική περίοδο από
την έναρξη της ισχύος του υπό ψήφιση νόμου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2016.

Ο περί της Μεταφοράς Προσωπικού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύ-
πρου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος του 2015. 
Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση της μεταφοράς στην υπη-

ρεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αριθμού υπαλλήλων και ερ-
γοδοτουμένων με σύμβαση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ώστε να δια-
σφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2015. 
Κατάργηση διατάξεων που καθορίζουν υποχρεώσεις για την Κεντρική

Τράπεζα Κύπρου και ανάθεση της τήρησης πρακτικών των συνεδριάσεων
του συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε πρόσωπα πέραν του
προσωπικού της.

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 9)
Νόμος του 2015. 
Παράταση της ήδη ισχύουσας αναστολής της ισχύος των διατάξεων του

άρθρου 16Α του βασικού νόμου, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα πώλησης,
εκχώρησης και διάθεσης δανειακού χαρτοφυλακίου και/ή δικαιωμάτων που
απορρέουν από συμβάσεις πιστωτικής διευκόλυνσης, μέχρι τη 30ή Οκτω-
βρίου 2015.

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύ-
πρου Νόμος (Αρ. 1) του 2015. 
Έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους 41.100.000 ευρώ και διά-

θεσή τους για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών για τη διάθεση των ερ-
γασιών των λιμανιών Λεμεσού και Λάρνακας σε ιδιώτες διαχειριστές.

Ο περί Προϋπολογισμού του 2009 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011. 
Τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2009 με στόχο τη διόρ-

θωση της επεξήγησης έναντι του εδαφίου 20 “Βοηθοί Πρώτοι Λειτουργοί

Ευημερίας (Κλίμακα Α12)”, ώστε η επέκταση της μισθολογικής κλίμακας
να καλύψει υπηρετούσα στην υπό αναφορά θέση λειτουργό κατά τη δεδομένη
στιγμή.]

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητι-
κός) (Αρ. 19) Νόμος του 2015. 
Ρυθμίσεις ώστε, σε περίπτωση που ενυπόθηκο ακίνητο έχει πωληθεί

και σχετική σύμβαση πώλησης έχει κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας, η εκποίησή του προς ικανοποίηση του εμπράγματου
βάρους που συστάθηκε επ’ αυτού προς εξασφάλιση συμβάσεων πιστωτικών
διευκολύνσεων του πωλητή να αναστέλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2015, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 
Δικαίωμα στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

να επιβάλλει έκτακτο πράσινο τέλος σε καταναλωτές και παραγωγούς ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Μεθοδολογία Υπολογισμού Εκτάκτου Πράσινου
Τέλους) Κανονισμοί του 2015. 
Καθορισμός της μεθοδολογίας κατανομής του πράσινου τέλους μεταξύ

των καταναλωτών και των παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κα-
θώς και της διάρκειας επιβολής του.

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση
της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης
Ενέργειας του 2015 Νόμος του 2015. 
Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση

της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέρ-
γειας για το έτος 2015, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους 37.601.186
ευρώ και έσοδα ύψους 30.228.343 ευρώ.

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2015. 
Ρυθμίσεις ώστε στις περιπτώσεις εκκαθάρισης αφερέγγυας εταιρείας

να εφαρμόζονται οι περί Πτώχευσης Κανονισμοί σε θέματα που αφορούν
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την επαλήθευση και το συμψηφισμό. Περαιτέρω, αναδρομική ισχύ των προ-
τεινόμενων ρυθμίσεων από την 7η Μαΐου 2015.

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5)
Νόμος του 2015. 
Ρυθμίσεις ώστε τα τέκνα, οι σύζυγοι, οι σύζυγοι τέκνων και τα εγγόνια

εγκλωβισμένων οι οποίοι είναι υποψήφιοι για διορισμό ή έχουν διοριστεί
στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία να δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να
διοριστούν κατά προτεραιότητα έναντι άλλων εκπαιδευτικών, για να υπη-
ρετήσουν στα σχολεία των κατεχομένων χωριών της Αγίας Τριάδας και του
Ριζοκαρπάσου, με βάση προκαθορισμένη σειρά δικαιούχων προσώπων.

Ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών του
Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων στο Τμήμα Γεωργίας (Τροπο-
ποιητικός) Νόμος του 2015. 
Ρυθμίσεις ώστε να υπάρξει συμμόρφωση της διοίκησης με αποφάσεις

του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ορθότερη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του
Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων στο Τμήμα Γεωργίας.

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Δικτύου Γεωργικής Λογιστι-
κής Πληροφόρησης Νόμος του 2015. 
Μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων για τη λειτουργία του Δικτύου Γεωργικής

Λογιστικής Πληροφόρησης από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών στο Τμήμα
Γεωργίας και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του κοινοτικού κανονισμού
σχετικά με τη δημιουργία δικτύου για τη συλλογή λογιστικών στοιχείων
όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δη-
μόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Μεταθέσεις των Εργοδοτουμένων
Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών στη Δη-
μόσια Υπηρεσία) Κανονισμοί του 2015. 
Ρύθμιση του ζητήματος των μεταθέσεων των εργοδοτουμένων αορίστου

χρόνου των ευρύτερων εναλλάξιμων κατηγοριών.

Οι περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Κανονισμοί του 2015. 
Καθορισμός των διάφορων εντύπων που απαιτούνται για την εφαρμογή

συγκεκριμένων διατάξεων του εξουσιοδοτικού νόμου.

Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δι-
καιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 
Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε σχέση με ορισμένες επιτρε-

πόμενες χρήσεις ορφανών έργων και ειδικότερα νομοθετικές ρυθμίσεις
οι οποίες αφορούν έργα ή και άλλα πνευματικά προϊόντα για τα οποία δεν
ταυτοποιείται ή, ακόμα και αν ταυτοποιείται, δεν εντοπίζεται κανένα πρόσωπο
που να είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων που πηγάζουν από τη χρήση τους
και τα οποία προστατεύονται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή
από άλλα συγγενικά δικαιώματα.

Οι περί Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού (Τέλη και Δικαιώ-
ματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. 
Αντικατάσταση του παραρτήματος στο οποίο περιλαμβάνεται ο Πίνακας

στον οποίο καθορίζονται τα καταβλητέα τέλη για κάθε πράξη ή υπηρεσία
που παρέχεται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη και δι-
εύρυνση του αριθμού και του είδους των υπηρεσιών που παρέχονται.

O περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της

Κυβείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014. 
Αναθεώρηση και μετατροπή των ποσών των ποινών και των τελών που

καθορίζονται στη βασική νομοθεσία από λίρες Κύπρου σε ευρώ, καθώς και
αναθεώρηση των διατάξεών της σε σχέση με τη χρήση, τη λειτουργία, την
έκθεση, τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή παιχνιδιού “καζαντί”.

Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων για αποκατάσταση
των ζημιών που υπέστησαν οι καταθέτες της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και
της Τράπεζας Κύπρου, οι κάτοχοι αξιογράφων και οι παλαιοί μέτοχοι, οι
οποίοι επλήγησαν από τις αποφάσεις της 25ης Μαρτίου 2013 για διάσωση
των τραπεζών με ίδια μέσα. 

Τετάρτη 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
45η Ειδική Συνεδρίαση

Ειδική Συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων με θέμα
«Οι μαύρες επέτειοι του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής».

Παρασκευή 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
46η Έκτακτη Συνεδρίαση

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του
2015. (Αναπομπή).
Η αναπομπή δεν έγινε αποδεκτή. Η Νομοθεσία αφορά τη δεσμευτικότητα

των προκαταρκτικών απόψεων της Πολεοδομίας για αναπτύξεις.

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητι-
κός) (Αρ. 9) Νόμος του 2015. (Αναπομπή).
Η Αναπομπή για αναστολή της εφαρμογής του νόμου των εκποιήσεων

για εγκλωβισμένους αγοραστές λόγω προβλημάτων επιχειρηματιών ανά-
πτυξης γης απορρίφθηκε και διαμορφώθηκε νέο κείμενο ώστε η αναστολή
εφαρμογής του νόμου να είναι μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2015 αντί 31/12/15. 

Παρασκευή 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
47η Ειδική Συνεδρίαση

Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, την
οποία προσφώνησε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude
Juncker.
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