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Το θέμα του μήνα
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Τ ο πραξικόπημα στην Τουρκία μπορεί μεν να
απέτυχε, ωστόσο όλα δείχνουν πως είναι

σε θέση να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό την μελ-
λοντική πορεία της χώρας, με απρόβλεπτες εξε-
λίξεις. Το προφανές είναι πως οι συλλήψεις τό-
σων χιλιάδων Τούρκων και οι απολύσεις πολύ
περισσότερων δεν μπορεί να έγιναν μέσα από
μια έρευνα δύο-τριών ημερών, ούτε να τεκμη-
ριώνονται με βάση τα στοιχεία που απαιτεί μια
Δημοκρατία. Προφανώς, αποτελεί επιλογή για
μαζικές εκκαθαρίσεις αντιφρονούντων, με τον
πιο κραυγαλέο μάλιστα τρόπο.

Και φυσικά κανείς δεν μπορεί να συνδέσει ένα
στρατιωτικό πραξικόπημα με καρατομήσεις στο
δικαστικό σώμα, στους εκπαιδευτικούς και σε
άλλα επαγγέλματα.

Αν σ’ όλα αυτά προσθέσουμε τη φιλολογία περί
επαναφορά της θανατικής ποινής και την απορία
υψηλόβαθμων αξιωματούχων για το αν θα πρέπει
να… εξακολουθήσει να ταΐζει τους φερόμενους
ως στασιαστές, συμπληρώνεται μια εικόνα που: 

• Φέρνει την Τουρκία ακόμη πιο μακριά από
τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν παράλ-
ληλα οι σχέσεις με Ρωσία και Ισραήλ (παρά τις

κάποιες τελευταίες κινήσεις προσέγγισης) πα-
ραμένουν προβληματικές.

• Καθιστά το οικονομικό κλίμα στη χώρα ακόμη
πιο αβέβαιο, καθώς στο φετινό μειωμένο τουρι-
σμό και στις τρομοκρατικές επιθέσεις του ISIS
έρχεται να προστεθεί και αυτό που θα ονομάζαμε
«συστημική αβεβαιότητα».

• Αφήνει πολλά ερωτηματικά για το γενικότερο
προσανατολισμό που θα ακολουθήσει η χώρα
στο μέλλον. Θα παραμείνει «κοσμική»; Θα προ-
σπαθήσει να παίξει ηγεμονικό ρόλο στην ευρύ-
τερη περιοχή, ακολουθώντας ιμπεριαλιστικές
τάσεις; Αν επιχειρήσει κάτι τέτοιο, θα στεφθεί
με επιτυχία, ή θα οδηγήσει σε μακρόχρονη πα-
ρακμή; Θα απομονωθεί στα… του οίκου της; 

Οι εξελίξεις αυτές βέβαια, κάθε άλλο παρά
συμφέρουν την Ελληνοκυπριακή πλευρά, που θα
ήθελαν την Τουρκία να μετεξελίσσεται σε ένα
«δυτικό κράτος», το οποίο θα επεδίωκε να ανα-
πτυχθεί μέσα σε ένα σταθερό-δημοκρατικό πε-
ριβάλλον και πάντα διατηρώντας καλές σχέσεις
με τους εταίρους της. Οποιαδήποτε ένταση και
ανωμαλία δεν μας βολεύει.

Δεν είναι καθόλου λίγοι μάλιστα εκείνοι που

πιστεύουν πως μια «ευρωπαϊκή Τουρκία» θα
μπορούσε να μετεξελιχθεί σε οικονομική υπερ-
δύναμη, εκμεταλλευόμενη τη γεωγραφική της
θέση, τη μεγάλη της αγορά και τα λοιπά συγκρι-
τικά της πλεονεκτήματα.

Πώς όμως θα μπορούσαν οι τελευταίες εξε-
λίξεις να επηρεάσουν τις συζητήσεις που διε-
ξάγονται γύρω από το Εθνικό μας ζήτημα. 

Αν και είναι αρκετά ενωρίς για να απαντήσει
κάποιος με ακρίβεια, η αντίληψη των περισσό-
τερων είναι πως η ελληνοκυπριακή πλευρά:

Πρώτον, θα πρέπει να κρατήσει χαμηλούς τό-
νους, εστιάζοντας σε πρακτικούς τρόπους επί-
λυσης των εκκρεμοτήτων που παραμένουν στο
τραπέζι.

Δεύτερον, επιβάλλεται να πείσει την τουρκο-
κυπριακή πλευρά να συμπεριφερθεί με τον ίδιο
τρόπο.

Και τρίτον, έχει έναν ακόμη λόγο να επιδιώκει
μια λύση που θα έχει «ευρωπαϊκή εγγύηση» και
«ευρωπαϊκό προσανατολισμό». Τουλάχιστον, η
πολιτική αυτή θα είναι περισσότερο διεισδυτικούς
στους Ευρωπαίους μετά και τις τελευταίες εξε-
λίξεις.

Το τουρκικό πραξικόπημα και
οι προτεραιότητες της Κύπρου
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Η Άποψή μας
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• Της Νικολέττας Λιβέρα

Τ ο σκίτσο του ευφυέστατου Γιώργου Μυ-
τίδη ήταν και πάλι καταπληκτικό, καθώς

έγραφε: Αγγλία-BREXIT, Γαλλία-Τρομοκρατία,
Συρία-Πόλεμος, Τουρκία-Πραξικόπημα και
Κύπρος-X Factor… Εμείς θα προσθέταμε
και: Ελλάδα-Βαθειά ύφεση, Ισπανία-Πολιτική
αστάθεια, Ιταλία-Προβληματικές τράπεζες
και πάει λέγοντας. Γενικότερα, αποτελεί
πραγματική ευλογία το γεγονός ότι σ’ αυτή
την τόσο ταραγμένη περίοδο, η Κύπρος συ-
νεχίζει να βιώνει μια ομαλή ζωή, ασχολούμενη
(γιατί όχι) και με το X-Factor. 

Αυτό που ως EUROΚΕΡΔΟΣ έχουμε τονίσει
εδώ και χρόνια είναι πως σε αυτές τις δύ-
σκολες περιόδους γεμάτες οικονομικά προ-
βλήματα και γεωπολιτικές αβεβαιότητες, η
ουσία της υπόθεσης είναι να «απουσιάζεις
από το κάδρο των προβλημάτων», «ο διεθνής
τύπος να μην ασχολείται μαζί σου» και οι πο-
λίτες σου να ασχολούνται με το πώς θα επι-
λύσουν τα καθημερινά τους προβλήματα και
ενίοτε για το πώς θα διασκεδάσουν.

Με άλλα λόγια, η Κύπρος κατάφερε -με
θυσίες θα λέγαμε- κατά τα τελευταία χρόνια
πολλά πράγματα:

Πρώτα απ’ όλα απεγκλωβίστηκε από τον
λεγόμενο «ελληνικό οικονομικό κίνδυνο».
Κανείς πλέον δεν συναρτά την κατάσταση
στην Κύπρο, με τα όσα συμβαίνουν στην Αθή-
να. Στη συνέχεια, βγήκε από το μνημόνιο,
έχοντας εισέλθει πλέον σε μια περίοδο (συγ-
κρατημένης έστω) ανάπτυξης.

Διαθέτει πλέον ένα αρκετά αξιόπιστο τρα-
πεζικό σύστημα, που παρά τα όποια υπάρ-
χοντα προβλήματά του, πολλές χώρες της
Ευρώπης θα ήθελαν τις τράπεζές τους να
βρίσκονται σε ένα τέτοιο σημείο.

Απέφυγε να γίνει «στόχος» του ISIS και
άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων.

Κατάφερε να διατηρεί καλές σχέσεις με

όλες τις ισχυρές διεθνείς δυνάμεις, ενώ
ταυτόχρονα βρίσκεται σε μια τροχιά συνομι-
λιών για την επίλυση του Εθνικού Θέματος.

Η σταθερότητα αυτή είναι που φέρνει τις
καταθέσεις πίσω στο τραπεζικό σύστημα,
που προσελκύσει νέες διεθνείς επιχειρήσεις
στη χώρα, που φέτος έχουμε ρεκόρ τουρι-
στικών αφίξεων.

Επιπλέον, η κυπριακή Βουλή συγκαταλέ-
γεται στις ελάχιστες της Ευρώπης που συ-
ζητούν για το αν και κατά πόσο θα μειωθεί
η φορολογία στα ακίνητα, ή για το εάν κατά
πόσο θα περιοριστούν οι φόροι στους μισθω-
τούς. Οι Βουλές των περισσότερων άλλων
χωρών, συζητούν για το πώς θα αυξηθούν
όλα αυτά τα πράγματα.

Με άλλα λόγια, η κατάσταση φαίνεται να
βαδίζει προς το επιθυμητό επίπεδο, αλλά ας
μη μας διαφεύγει πως υπάρχουν δύο πολύ
σημαντικοί κίνδυνοι.

Ο πρώτος κίνδυνος είναι αυτός του εφη-
συχασμού. Να πούμε δηλαδή πως τα δύσκολα
πέρασαν, ό,τι ήταν να το κάνουμε το πράξαμε
και πως από εδώ και πέρα απλά θα μειώνου-
με τους φόρους και θα αυξάνουμε τις κρα-
τικές δαπάνες.

Και ο δεύτερος κίνδυνος είναι αυτός της

ανυπομονησίας. Να ορμίσουμε δηλαδή χωρίς
μέτρο στο δημόσιο χρήμα προκειμένου να
το μοιράσουμε αφειδώς.

Είναι απολύτως κατανοητό ότι ένα πολύ
σημαντικό τμήμα της κυπριακής κοινωνίας
έχει ταλαιπωρηθεί σε μεγάλο βαθμό από την
πολυετή κρίση. Είναι επίσης κατανοητό πως
νοικοκυριά και επιχειρήσεις ζητούν ευνοϊκό-
τερο περιβάλλον για να δράσουν, μετά τις
επιβαρύνσεις των τελευταίων ετών.

Είναι όμως ακόμη πιο επιτακτικό, η δημο-
σιονομική χαλάρωση να γίνει σταδιακά και
με μέτρο, γιατί αλλιώς θα κινδυνεύσουμε να
συμπεριφερθούμε όπως η αγελάδα που έχυ-
σε το γάλα της και να επιστρέψουμε στην
οικονομική ύφεση, όταν οι άλλες χώρες θα
βγαίνουν από αυτή… 

Είναι επίσης επιτακτικό, οι διαρθρωτικές
αλλαγές που ξεκίνησαν κατά τα τελευταία
χρόνια να συνεχιστούν, αν είναι δυνατόν και
με μεγαλύτερη ένταση.

Εδώ λοιπόν βρίσκεται και η ευθύνη τόσο
της Κυβέρνησης, όσο και της νεοεκλεγμένης
Βουλής. Όλοι θα κριθούμε από την Ιστορία
και όλοι θα πρέπει να γνωρίζουμε πως το
«νέο» δεν είναι απαραίτητα καλύτερο από
το «παλαιό»…

Τι καταφέραμε και
τι πρέπει να αποφύγουμε…
Οι δύο κίνδυνοι που μπορούν να διαταράξουν τον ενάρετο κύκλο,
τον οποίο διάγει η κυπριακή οικονομία.
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Oικονομία

Κλιμακωτή ή οριζόντια φορολογία
της ακίνητης ιδιοκτησίας;

Η συζήτηση γύρω από το θέμα της φορολό-
γησης της ακίνητης ιδιοκτησίας έχει ανα-

δείξει τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων προ-
σεγγίσεων ως προς τον τρόπο φορολόγησης
της. Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις η μια
προέρχεται από τα αριστερά και η άλλη από τα
δεξιά. Η φιλοσοφία της αριστεράς είναι ότι τον
φόρο θα πρέπει να τον πληρώνουν αυτοί που
έχουν μεγάλες ιδιοκτησίες διότι προφανώς έχουν
και ψηλότερα εισοδήματα.

Για το λόγο αυτό οι προτάσεις που υπέβαλαν
τα κόμματα της αριστεράς προνοούσαν για ψηλό
αφορολόγητο και κλιμακωτούς συντελεστές. Ιδιο-
κτήτες με μεγαλύτερη περιουσία θα πρέπει να

φορολογούνται με ψηλότερους συντελεστές, όχι
απλά αναλογικά περισσότερα αλλά γεωμετρικά
περισσότερα. Με τον τρόπο αυτό, περισσότεροι
από τους μισούς ιδιοκτήτες θα απαλλάσσονταν
από τη φορολογία και το βάρος θα το επωμιζόταν
μια μικρή μερίδα μεγαλοιδιοκτητών, κυρίως επι-
χειρήσεις. 

Οι δυνάμεις του κέντρου, υποστήριξαν μικρότερο
αφορολόγητο και κλιμακωτή φορολογία με τρεις
φορολογικές κλίμακες αντί με έξι, που υποστήριζε
η αριστερά. Δηλαδή, η φιλοσοφία του κέντρου
είναι περίπου η ίδια με αυτήν της αριστεράς, αλλά
λίγο πιο χαλαρή. Η φιλοσοφία της δεξιάς είναι εν-
τελώς διαφορετική και υποστηρίζει ότι η ιδιοκτησία
του κάθε ανθρώπου και της κάθε επιχείρησης
δεν θα πρέπει να φορολογείτε αφού έχει απο-
κτηθεί με χρήματα που έχει κερδίσει από την ερ-
γασία του και τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί,

και μάλιστα με κλιμακωτούς συντελεστές. Είναι
κρίμα και άδικο να τιμωρείται ένας οικογενειάρχης
ή μια επιχείρηση που δημιουργεί θέσεις εργασίας
επειδή έκαναν συνετή οικονομική διαχείριση και
απέκτησαν ακίνητη ιδιοκτησία. Η φορολόγηση της
ακίνητης ιδιοκτησίας τιμωρεί επίσης αυτούς που
αγόρασαν ακίνητη ιδιοκτησία με δάνεια, και ου-
σιαστικά κατέχουν περιουσίες που δεν τους ανή-
κουν. Η φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας πε-
ριορίζει την οικονομική ανάπτυξη αφού οι μεγα-
λοιδιοκτήτες που είναι κυρίως επιχειρήσεις, θα
αναγκαστούν να περικόψουν επενδύσεις και θέ-
σεις εργασίας για να πληρώσουν το φόρο. Δηλαδή,
όσα λιγότερα πληρώνουν οι μικροιδιοκτήτες, λόγω
της κλιμακωτής φορολόγησης, τα πληρώνει η κοι-
νωνία στο πολλαπλάσιο με χαμηλότερη οικονομική
ανάπτυξη. 

Σε μια κοινωνία, οι φορολογίες είναι αναπόφευ-
κτες και χρειάζονται για να χρηματοδοτήσουν τις
δραστηριότητες του κράτους. Σε ότι αφορά την
ακίνητη ιδιοκτησία, η σύγχρονη αντίληψη, η οποία
πηγάζει από τα πανάρχαια χρόνια, είναι ότι αυτή
φορολογείται σε τοπικό επίπεδο για τις υπηρεσίες

που τις υποδομές που απολαμβάνουν τα νοικο-
κυριά και οι επιχειρήσεις. 

Οι περισσότερες σύγχρονες κοινωνίες, αν όχι
όλες, διαθέτουν το λεγόμενο «τέλος ακίνητης
ιδιοκτησίας», το οποίο επιβάλλεται στους ιδιο-
κτήτες στην περιοχή όπου βρίσκεται η περιουσία
τους, και το ύψους αυτού του τέλους αντικατο-
πτρίζει το κόστος των υπηρεσιών και των υποδο-
μών που προσφέρονται από την τοπική αρχή. Σε
όλες τις περιπτώσεις το τέλος αυτό είναι οριζόντιο
όχι κλιμακωτό, και αποτελεί ένα μικρό ποσοστό
της αξίας της κάθε περιουσίας. Με τον τρόπο
αυτό η φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας είναι
στοχευμένη και ανταποδοτική. Η φορολόγηση ακί-
νητης ιδιοκτησίας σε τοπικό επίπεδο, αποτελεί
ένα εξαιρετικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης
για την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς προσφέρει
ευκαιρίες χρηματοδότησης για ανάπτυξη στις το-
πικές κοινωνίες. Από την άλλη όμως, η φορολό-
γηση ακίνητης ιδιοκτησίας αποτελεί χρήσιμο ερ-
γαλείο αξιολόγησης για τους πολίτες οι οποίοι
θα αξιολογούν τους τοπικούς άρχοντες ανάλογα
με το πόσα τους χρεώνουν.

Του Μάριου
Μαυρίδη

Οικονομολόγου,
βουλευτή Κερύνειας.
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Λύση μόνο με Βάσεις
σε ΝΑΤΟ και Πολυεθνική Δύναμη; 

Α ν κατέδειξε κάτι, το πραξικόπημα στην Τουρ-
κία, της Παρασκευής 15ης Ιουλίου, αυτό είναι

πως η γείτονα χώρα δεν ξεπέρασε τα σύνδρομα
που την διακατέχουν από την ημέρα ίδρυσης της
«Τουρκικής Δημοκρατίας» και την κατάλυση του
«Σουλτανάτου». Από το 1920 (Συνθήκη των Σε-
βρών και μετέπειτα την Συνθήκη της Λωζάνης
1923), η Τουρκία φαίνεται να βρίσκεται την ίδια
ώρα σε δυο παράλληλους δρόμους, αυτό του κο-
σμικού κράτους και του εκδημοκρατισμού της χώ-
ρας και αυτό του «Σουλτανάτου». Άλλωστε αυτή
ήταν και η κυριότερη δικαιολογία για τα πέντε κατά
σειρά πραξικοπήματα (ή απόπειρες για πραξικο-
πήματα) που έγιναν από το 1960 μέχρι σήμερα.
Την διατήρηση της «κοσμικότητας» και του Τουρ-
κικού Κράτους, όπως αυτό αποτυπώθηκε από τον
«Πατέρα των Τούρκων», Μουσταφά Κεμάλ Ατα-
τούρκ, τον ιδρυτή του Τουρκικού Κράτους. 

Η απόπειρα λοιπόν του πραξικοπήματος της
15ης Ιουλίου, ασχέτως έκβασης, ασχέτως εάν πέ-
τυχε ή απέτυχε, καταδεικνύει, ότι η Τουρκία δεν
μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα «Σταθερό Κρά-
τος». Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει περισ-
σότερο απ’ όλα ως Κύπρος. Η Σταθερότητα. Άλ-
λωστε αυτό προβάλλεται και ως βασικό επιχείρημα
από την Διεθνή Κοινότητα. Ότι με τη λύση του Κυ-
πριακού, θα υπάρξει «σταθερότητα στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».  Μετά και
τα τελευταία γεγονότα στην Τουρκία, προκύπτουν
κάποια εύλογα ερωτήματα, τα οποία είναι: 

- Μπορεί να υπάρξει Λύση στο Κυπριακό όταν
ένας από τους δυο συνομιλητές είναι ο ίδιος αστα-
θής ως Κράτος; 

- Και αν ακόμη υπάρξει, η Τουρκία θα σεβαστεί
την Λύση; 

- Ή μελλοντικά υπάρχει το ενδεχόμενο, κατά τη
διάρκεια μιας άλλης «ασταθούς περιόδου» εντός
της Τουρκίας, να αθετηθεί και να ακυρωθεί μονο-
μερώς (από την Άγκυρα) η Συμφωνία Λύσης; 

Ομολογουμένως εύλογα ερωτήματα, τα οποία
και μετά βεβαιότητας θα συναντήσουμε και θα
βρούμε μπροστά μας, στο εγγύς μέλλον, ιδιαίτερα
δε, εάν οι συνομιλίες για το κυπριακό φτάσουν σε
ένα κρίσιμο σημείο, όπου θα υπάρχει αχτίδα φωτός

για την τελική λύση. Για να μπορέσει όμως κάποιος
να προχωρήσει σε μια ευρύτερη διάσταση του θέ-
ματος, και να απαντήσει στο «τι δέον γενέσθαι»,
δεν θα πρέπει να περιοριστεί στα πιο πάνω –εύ-
λογα επαναλαμβάνω- ερωτήματα αλλά και στο
ερώτημα, «ποια είναι η εναλλακτική». 

Ακόμη και στην περίπτωση δηλαδή που τα τρία
πιο πάνω ερωτήματα μας προβληματίζουν σοβαρά,
θα πρέπει να αναλογιστούμε την εναλλακτική πο-
ρεία. Και δεν υπάρχουν και αρκετές. Και είναι πολύ
συγκεκριμένες. Τέσσερεις: 

Είτε εγκαταλείπουμε τις Συνομιλίες, είτε αλλά-
ζουμε τη βάση λύσης και συζητούμε συμφωνημένη
διχοτόμηση, είτε κάνουμε πόλεμο είτε αναμένουμε
άλλα 42 χρόνια… Συνεπώς, μπορεί εκ πρώτης
όψεως να θεωρούμε ότι η απάντηση στα ερωτή-
ματα είναι εύκολή, αλλά αυτό αλλάζει όταν λάβουμε
υπόψη και τις εναλλακτικές.

Την ίδια ώρα όμως όπως προέκυψαν τα πράγ-
ματα, πέραν των ερωτημάτων και των εναλλακτι-
κών, μπορούν να εξαχθούν και δυο βασικά συμ-
περάσματα. Τα οποία είναι: 

Α. Λύση που προνοεί Τουρκικές Εγγυήσεις, δεν
γίνεται αποδεκτή. 

Β. Λύση, χωρίς καμιά σοβαρή ουδέτερη εγγύηση,
επίσης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, αφού ουδείς
δεν είναι σε θέση να εμπιστευτεί πλέον την Τουρ-
κία, είτε ότι θα τηρήσει τη δέσμευσή της για λύση

είτε ότι δεν θα εμπλακεί για να «ξηλώσει» τη λύση. 
Όμως άπαντες γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία

δύναμη, η οποία να μπορεί να λειτουργήσει και
στρατιωτικά πλην του ΝΑΤΟ. Ακόμη και η IFOR (Im-
plementation Force) η οποία λειτούργησε στην πε-
ρίπτωση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης επρόκειτο
για Δύναμη, της οποίας την καθοδήγηση ανέλαβε
το ΝΑΤΟ, στην οποία συμμετείχαν και χώρες εκτός
ΝΑΤΟ, όπως Ρωσία, Αυστρία, Τσεχία, Αίγυπτος
κτλ. Το ίδιο συνέβηκε και στην περίπτωση του Κο-
σόβου με την Δύναμη KFOR (Kosovo Force), η
οποία επίσης καθοδηγείτο από το ΝΑΤΟ και στην
οποία Δύναμη συμμετείχαν και χώρες εκτός Συμ-
μαχίας όπως οι Μολδαβία, Ουκρανία, Αυστρία,
Χιλή, Μαρόκο κτλ. 

Εν κατακλείδι, το έστω αποτυχημένο πραξικό-
πημα στην Τουρκία, θα πρέπει να σημάνει συνα-
γερμό στη Λευκωσία. Η οποία θα πρέπει να κα-
τανοήσει πως για να γίνει μια ενδεχόμενη Λύση
αποδεκτή από τους Ελληνοκύπριους θα πρέπει
πρώτα και κύρια να διασφαλιστεί η ασφαλής εφαρ-
μογή της Λύσης αλλά και η συνέχεια της Λύσης
σε βάθος χρόνου. Και αυτό μπορεί να διασφαλιστεί
μόνο με παρουσία Στρατιωτικής Δύναμης –έστω
και πολυεθνικής μαζί με το ΝΑΤΟ- με σαφείς όρους
εντολής. Και αυτό θα μπορούσε να συμφωνηθεί
από τώρα μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων
εντός Κύπρου… 

Μπορεί να υπάρξει βιώσιμη Λύση σε βάθος χρόνου στο Κυπριακό όταν ο ένας (η Τουρκία) από τους δυο
συνομιλητές είναι ο ίδιος ασταθής ως Κράτος;
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Πρόκριμα των Προεδρικών
οι Δημοτικές Εκλογές 

Α σκήσεις επί χάρτου για τις Δημοτικές Εκλο-
γές διεξάγονται στα Κομματικά δώματα

έστω και εάν το ενδεχόμενο της αναβολής των
εκλογών ακόμη αιωρείται, κάτι που μπορεί μεν
να λαμβάνεται υπόψη αλλά τα Επιτελεία δεν θέ-
λουν να βρεθούν «αδιάβαστα» στην περίπτωση
που οι Εκλογές διεξαχθούν κανονικά, όπως είναι
προγραμματισμένες, δηλαδή τον Δεκέμβριο 2016
(κατά πάσα πιθανότητα στις 11/12). Άλλωστε
το κατά πόσο θα αναβληθούν ή όχι οι εκλογές
θα διαφανεί εντός Σεπτεμβρίου, μετά και την
θερινή διακοπή, της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

Η σημασία που δίδεται από τα κόμματα στις
επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές είναι τεράστια

και αυτό για δυο λόγους: Πρώτον, τα αποτελέ-
σματα των Βουλευτικών Εκλογών άλλαξαν τον
κομματικό χάρτη της Κύπρου, και δεύτερον, οι
εκάστοτε εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
θεωρούνται και ως πρόκριμα των Προεδρικών
Εκλογών που ακολουθούν, μιας και το διάστημα
που μεσολαβεί είναι μόνο 14 μήνες. Χρόνος που
θεωρείται «αναγκαίος» για τα κόμματα, ώστε να
προετοιμαστούν για τις μεγάλες εκλογές των
Προεδρικών, να γίνουν οι διαβουλεύσεις για τις
όποιες συμμαχίες και να παρουσιαστούν οι Προ-
εδρικοί Υποψήφιοι, οι οποίοι με τη σειρά τους
θα πρέπει να διεξαγάγουν τον Προεκλογικό αγώ-
να τους. 

Τα ποσοστά:
Παροδική πτώση ή μόνιμη; 

Ο χαρακτήρας των Δημοτικών Εκλογών είναι
τέτοιος που δεν επιτρέπει απόλυτη σύγκριση
ποσοστών των κομμάτων με τα αποτελέσματα
των Βουλευτικών Εκλογών. Αφενός διότι οι εκλο-
γές αυτές έχουν τοπικιστικό χαρακτήρα και γί-
νονται αρκετές συμμαχίες και αφετέρου τα πο-
σοστά των κομμάτων μπορούν να «φανούν» ή
να καταμετρηθούν σχετικώς μόνο μέσα από τους
κομματικούς συνδυασμούς των Δημοτικών Συμ-
βουλίων στους 30 Δήμους της ελεύθερης Κύ-
πρου. Ωστόσο αυτή τη φορά υπάρχει ένα ιδιαί-
τερο στοιχείο, το οποίο αυξάνει το ενδιαφέρον,

Αν και είναι άγνωστο εάν τελικά θα αναβληθούν ή όχι οι Δημοτικές Εκλογές, γίνονται ασκήσεις επί χάρτου από
τα Κομματικά Επιτελεία, με το Νικόλα Παπαδόπουλο να επιθυμεί να σαρώσει τους Δήμους με τους «μικρούς». 
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ως προς τα ποσοστά των κομμάτων στις Δημο-
τικές. Πρόκειται για τις σοβαρές απώλειες που
είχαν τα τέσσερα παραδοσιακά κόμματα στις
Βουλευτικές Εκλογές. Πιο συγκεκριμένα, υπεν-
θυμίζεται ότι ο ΔΗΣΥ απώλεσε 10,78% της δύ-
ναμής του, το ΑΚΕΛ έχασε 21,42% της κομμα-
τικής του δύναμης, το ΔΗΚΟ είχε απώλειες της
τάξεως του 8,05% και η ΕΔΕΚ απώλειες της τά-
ξεως του 30,79% (!). 

Το κύριο ερώτημα που προκύπτει μετά από αυ-
τές τις μεγάλες απώλειες, είναι εάν αυτές οι
απώλειες ήταν «παροδικές» και συνεπώς τα
τέσσερα μεγάλα κόμματα θα ανακτήσουν τις δυ-
νάμεις τους ή εάν αυτές οι απώλειες καταγρα-
φούν εκ νέου και στις Δημοτικές Εκλογές κάτι
που θα επιβεβαιώσει ότι η μετακίνηση των ψη-
φοφόρων στις Βουλευτικές Εκλογές ήταν συνει-
δητή στροφή των πολιτών και όχι «ψήφος δια-
μαρτυρίας ή τιμωρίας». 

Η τάση των Δημοτικών 
Το κυριότερο ωστόσο χαρακτηριστικό των Δη-

μοτικών Εκλογών είναι η «τάση» που δημιουρ-
γείται μετέπειτα. Δηλαδή, οι τοπικές κοινωνίες
δείχνουν προς τα πού κλίνουν, σε ποιες πολι-
τικές και ποιες είναι οι τελικές τους επιλογές. 

Αυτό δημιουργεί μια σχετική παράσταση, η
οποία μπορεί να είναι και ενδεικτική ως προς
το που «πάνε τα πράγματα» για τις επερχόμενες
Προεδρικές Εκλογές. 

Επιπλέον ακριβώς επειδή η ανάγνωση των απο-
τελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών είναι πε-
ρισσότερο πολύπλοκη απ’ ότι των Βουλευτικών,
στην «τάση» προσμετρά και ποια κόμματα θα
επιτύχουν και σε ποιο βαθμό την «κατάληψη»
των Δήμων είτε μέσω κομματικών υποψηφίων
(θα πρέπει να σημειωθεί ότι συνήθως στις Δη-
μοτικές Εκλογές οι υποψήφιοι Δήμαρχοι κατέρ-
χονται ως «Ανεξάρτητοι») είτε μέσω «Ανεξάρ-
τητων» υποψηφίων τους οποίους στηρίζουν. 

Ενδεικτικό αυτής της πολιτικής ανάγνωσης,
είναι και το τι συνέβηκε στις Δημοτικές Εκλογές
του 2011, όπου τότε ο ΔΗΣΥ κατάφερε είτε μέσα
από Συμμαχίες είτε και από μόνος του να εκλέξει
αρκετούς Δημάρχους και να έχει πλειοψηφία σε
αρκετά Δημοτικά Συμβούλια. 

Τι έγινε το 2011 
Πώς διαμορφώθηκε όμως το σκηνικό το 2011

στους 30 Δήμους της ελεύθερης Κύπρου; Ας
δούμε τι είδους συνεργασίες διαμορφώθηκαν
τότε: 

Από κανένα κόμμα: Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου
εξελέγη χωρίς την στήριξη κανενός κόμματος. 

Από 1 κόμμα. Σε 3 Δήμους εξελέγησαν Δή-
μαρχοι που υποστηρίχθηκαν μόνο από ένα κόμμα.
Σε δυο περιπτώσεις (Πέγεια και Π. Χρυσοχούς)

από το ΑΚΕΛ και σε μια περίπτωση (Σωτήρα)
από το ΔΗΣΥ.

Συνεργασία 2 κομμάτων: Σε 9 Δήμους είχαμε
εκλογή Δημάρχων μέσα από συνεργασία δυο
κομμάτων. ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ συνεργάστηκαν και
εξέλεξαν Δήμαρχο σε Δερύνεια (πιστώνεται στο
ΑΚΕΛ), Άγιο Αθανάσιο (πιστώνεται στο ΑΚΕΛ)
και Πάφο (πιστώνεται στο ΔΗΚΟ. Μετέπειτα
ωστόσο, μετά την σύλληψη του Σ. Βέργα, στις
εκλογές στον Δήμο Πάφο εξελέγη ο Φ. Φαίδωνος
ο οποίος πιστώνεται στο ΔΗΣΥ). ΔΗΣΥ και ΕΥ-
ΡΩΚΟ συνεργάστηκαν και εξέλεξαν Δήμαρχο σε
5 Δήμους (Αθηαίνου, Αραδίππου, Λακατάμια,
Λατσιά και Στρόβολο). ΔΗΣΥ και ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ συ-
νεργάστηκαν και εξέλεξαν Δήμαρχο στο Δάλι.

Συνεργασία 3 Κομμάτων: Σε 10 Δήμους από
τους 30 είχαμε εκλογή Δημάρχων μετά από συ-
νεργασία 3 κομμάτων. ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ εξέ-
λεξαν Δημάρχους σε 5 Δήμους: Αγία Νάπα, Δρο-
μολαξιά, Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσό και Αγλαντζιά
(πιστώνεται στο ΔΗΚΟ). ΔΗΣΥ, ΕΔΕΚ, ΕΥΡΩΚΟ

εξέλεξαν ένα Δήμαρχο (Λάρνακα). ΔΗΣΥ, ΕΥ-
ΡΩΚΟ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ εξέλεξαν Δημάρχους σε Άγιο
Δομέτιο και Γέρι. ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ εξέλεξαν
Δήμαρχο στα Πάνω Λεύκαρα (πιστώνεται στην
ΕΔΕΚ). ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΥΡΩΚΟ εξέλεξαν τον Δή-
μαρχο στη Λευκωσία. 

Συνεργασία 4 Κομμάτων: Σε 5 Δήμους υπήρ-
ξαν επιτυχείς συνεργασίες 4 κομμάτων. Πρό-
κειται για τους Δήμους: Λειβάδια (ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ,
ΕΔΕΚ και Οικολόγοι), Μέσα Γειτονιά (ΔΗΣΥ, ΔΗ-
ΚΟ, ΑΚΕΛ και ΕΥΡΩΚΟ –πιστώνεται στο ΔΗΚΟ),
Έγκωμη (ΔΗΣΥ, ΕΔΕΚ, ΕΥΡΩΚΟ, Οικολόγοι –πι-
στώνεται στον ΔΗΣΥ), Τσέρι (ΔΗΣΥ, ΕΔΕΚ, ΕΥ-
ΡΩΚΟ, Οικολόγοι) και Γεροσκήπου (ΔΗΣΥ, ΕΔΕΚ,
ΕΥΡΩΚΟ, Οικολόγοι). 

Συνεργασία 5 Κομμάτων: Σε 2 Δήμους έγινε
συνεργασία 5 Κομμάτων. ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ,
ΕΥΡΩΚΟ και Οικολόγοι συνεργάστηκαν και εξέ-
λεξαν Δημάρχους σε Γερμασόγεια και Ύψωνα. 

Εν ολίγοις… 
Συμπερασματικά θα μπορούσε κάποιος να ανα-

γνώσει τα πιο πάνω αποτελέσματα του 2011 ως
εξής: Ο ΔΗΣΥ κατάφερε και εξέλεξε είτε μέσω

συνεργασιών είτε μόνος του, 19 Δημάρχους και
το ΑΚΕΛ τους άλλους 10 (και σε ένα Δήμο, το
Παραλίμνι, εξελέγη ανεξάρτητος χωρίς στήριξη
από κανένα κόμμα). Ωστόσο στο ΔΗΣΥ πιστώ-
νονται 16 Δήμοι, στο ΑΚΕΛ 8 Δήμοι, στο ΔΗΚΟ
3 Δήμοι και στην ΕΔΕΚ 2 Δήμοι. Επίσης ένα άλλο
ωραίο συμπέρασμα είναι πως κανένας Δήμαρχος
δεν εξελέγη (πλην στο Παραλίμνι), ο οποίος να
μην στηρίζεται είτε από το ΔΗΣΥ είτε από το
ΑΚΕΛ. 

Τριχοτόμηση το 2016; 
Μέχρι στιγμής τα κόμματα δεν έχουν ξεκαθα-

ρίσει τις προθέσεις τους, ως προς το πώς θα
κινηθούν ενόψει των Δημοτικών Εκλογών του
2016, κατά πόσο δηλαδή θα επιδιώξουν αυτό το
μείγμα συνεργασιών που είδαμε και το 2011. 

Ωστόσο, αυτό που είναι γνωστό είναι πως ο
ΔΗΣΥ έβαλε πλώρη για μια πρώτη «χαρτογρά-
φηση» στους διάφορους Δήμους και αναμένεται
ότι από τον Σεπτέμβριο θα υπάρξουν σχετικές
κινήσεις από πλευράς Πινδάρου. 

Μια άλλη παράμετρος, την οποία έθεσε επί
τάπητος ο Νικόλας Παπαδόπουλος αμέσως μετά
τις Βουλευτικές Εκλογές είναι ο ρόλος που θέλει
να διαδραματίσει το δικό του κόμμα στις εξελί-
ξεις. Μια πρώτη δοκιμή ήταν η προσπάθεια του
Ν. Παπαδόπουλου να εκλέξει Πρόεδρο της Βου-
λής, διαφοροποιούμενος από τα δυο μεγάλα κόμ-
ματα. Σημείο το οποίο κατέστησε σαφές, ότι δη-
λαδή δεν προτίθεται να συνεργαστεί ούτε με το
ΑΚΕΛ ούτε με το ΔΗΣΥ. Όμως δεν είναι γνωστό
κατά πόσο ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ θα τηρήσει
αυτή την παράμετρο και στις επερχόμενες Βου-
λευτικές Εκλογές. Πάντως πολιτικοί κύκλοι επι-
σημαίνουν, ότι η προσπάθεια του Ν. Παπαδό-
πουλου θα είναι να ηγηθεί μιας συνεργασίας με
όλα τα υπόλοιπα μικρότερα του ΔΗΚΟ κόμματα,
ώστε να κερδίσει όσους περισσότερους Δήμους
μπορεί. Ένα δύσκολο εγχείρημα για το ΔΗΚΟ
αφού όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα
του 2011 κανένας Δήμος δεν κερδήθηκε χωρίς
την συνεργασία είτε με το ΔΗΣΥ είτε με το ΑΚΕΛ. 

Το ΑΚΕΛ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του
τον Σεπτέμβριο, μιας και αυτό το διάστημα ασχο-
λείτο με τα «ενδοοικογενειακά» του και με τον
απολογισμό των Βουλευτικών Εκλογών. Πάντως
αρκετοί είναι που εκτιμούν ότι η τάση σε αυτές
τις Δημοτικές Εκλογές θα καταδείξει αυτό που
αναμένεται να δούμε και στις Προεδρικές Εκλογές
του 2018. Δηλαδή μια «τριχοτόμηση του πεδίου»
με τα δυο μεγάλα κόμματα, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ και
με ένα τρίτο πόλο του οποίου θα ηγείται το ΔΗΚΟ
με τον Νικόλα Παπαδόπουλο. «Κάπως έτσι εκτιμώ
ότι θα είναι και το τοπίο και στις Προεδρικές Εκλο-
γές του ’18», ήταν το σχόλιο κομματικού αξιωμα-
τούχου του κεντρώου χώρου. 

Ενα ωραίο συμπέρασμα
είναι πως κανένας
Δήμαρχος δεν εξελέγη
(πλην στο Παραλίμνι),
ο οποίος να μην στηρίζεται
είτε από το ΔΗΣΥ
είτε από το ΑΚΕΛ. 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ
Δήμαρχος Αγίας Νάπας

Μάγκες θα είμαστε αν
διατηρήσουμε τα νούμερα ρεκόρ 
Χαρακτηρίζει την Αγία Νάπα ως την Μητρόπολη του κυπριακού τουρισμού. Όραμα του να την καταστήσει
ως το καλύτερο κοσμοπολίτικο θέρετρο της Μεσογείου.

• Της Αγγέλας Κωμοδρόμου 

Λ όγω των πολλών επιλογών που προσφέρει
την χαρακτηρίζει επίσης ως έναν “value for

money” προορισμό και υπογραμμίζει πως θα εί-
μαστε «Μάγκες», μόνο αν καταφέρουμε να κρα-
τήσουμε τα νούμερα ρεκόρ που καταγράφει η φε-
τινή χρονιά. Πρόκειται για το Δήμαρχο Αγίας Νά-
πας, Γιάννη Καρούσο, που θέλει να παραμείνει
στη θέση του Δημάρχου και να κάνει την Αγία Νάπα
πιο οικεία, και στους ντόπιους και στους ξένους.
Σε συνέντευξη του στο EUROΚΕΡΔΟΣ, σημειώνει
πως όλοι πλέον έχουν πάρει το μήνυμα πως η σω-
στή εξυπηρέτηση και η κυπριακή φιλοξενία, είναι
αυτό που θα κερδίσει τον τουρίστα και όχι οι λαν-
θασμένες πρακτικές του παρελθόντος. 

- Οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι την τελευταία πε-
ρίοδο έχουν ταυτιστεί με αρνητικές ειδήσεις
και σκάνδαλα. Τι απαντά ο δήμαρχος Αγίας Νά-
πας;

- Εμείς σαν Δήμος, είμαστε υπέρ της κάθαρσης
και του ελέγχου σε όλα τα επίπεδα, αλλά πρέπει
ξεκαθαρίσουμε ότι το να εμπλέκεται κάποιος σε
ένα σκάνδαλό, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους
βάζουμε όλους στο ίδιο καζάνι. Δεν μπορούμε να
παραγνωρίζουμε κάποια πράγματα, γιατί υπάρχουν
δήμαρχοι που έκαναν πολλά για τους δήμους τους,
έκαναν κάθαρσης και κινήθηκαν με διαφάνεια. Άλ-
λοι τα έβαλαν με συμφέροντα, και νοοτροπίες δε-
καετιών και σκοπός τους ήταν και είναι η σωστή
εξάσκηση των καθηκόντων τους, και τα κατάφεραν
μια χαρά. Επομένως και εμείς σαν Δήμος και εγώ
σαν δήμαρχος Αγίας Νάπας, είμαστε υπέρ της γε-
νικότερης κάθαρσης στους κρατικούς μηχανισμούς.
Να τονίσω όμως, πως είναι σημαντικό να υπάρχει
και ο απαιτούμενος έλεγχος, δεν είναι μόνο οι
Δήμαρχοι το πρόβλημα της Κύπρου. Με σωστό
όμως έλεγχο και αλλαγή νοοτροπίας σίγουρα πολ-
λά πράγματα μπορούν να διορθωθούν.

- Πως απαντάτε στο γεγονός πως η Αγία Νάπα
φέτος είναι «κλειστή» για τους Κύπριους, μιας
και ο εισερχόμενος τουρισμός αναμένεται να

14-15 - KAROYZOS_EUROKERDOS  7/25/16  2:40 PM  Page 14



Συνέντευξη

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  /  EUROΚΕΡΔΟΣ 15

σπάσει κάθε ρεκόρ;
- Η Αγία Νάπα κάθε χρόνο έχει πέραν του 90%

μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία της, με τους τρείς
μήνες του καλοκαιριού να αγγίζει το 100%. Αυτό
που θέλω να πω είναι, πως όποιος Κύπριος θέλει
να επισκεφθεί την Αγία Νάπα είναι ευπρόσδεκτος.
Πρέπει όμως να προγραμματιζόμαστε έγκαιρα,
όπως γίνεται με τους περισσότερους τουρίστες
που φθάνουν στη χώρα μας. Πλέον μέσω διαδι-
κτύου ο καθένας από εμάς μπορεί να προγραμ-
ματίσει τις διακοπές του οποιαδήποτε στιγμή του
χρόνου και της ημέρας θελήσει, συγκρίνοντας τι-
μές, υπηρεσίες, αλλά διαβάζοντας και κριτικές.
Να πούμε ότι η Αγία Νάπα τα τελευταία χρόνια
απέκτησε άλλες 2,000 ξενοδοχειακές κλίνες, οι
οποίες και αυτές γεμίζουν, υπάρχουν όμως και
άλλα καταλύματα και διαμερίσματα διαθέσιμα και
αυτά με βάση και πάλι το σωστό προγραμματισμό.
Σίγουρα όποιος μείνει τελευταία στιγμή θα βρει
«κλειστή» την Αγία Νάπα και αν βρει διαθέσιμο
κατάλυμα, θα είναι σε πάρα πολύ ψηλή τιμή, λόγω
προσφοράς και ζήτησης.

- Όπως όλα δείχνουν φέτος θα καταγράφει
ρεκόρ αφίξεων. Τι σας προβληματίζει;

- Η Αγία Νάπα είναι η μητρόπολη του κυπριακού
τουρισμού και φέτος βάση των τουριστικών αφίξεων
που αναμένονται, θα φιλοξενήσει πέραν των 4,5
εκ. διανυκτερεύσεων. Βασικά η Αγία Νάπα είναι
η πρώτη που γεμίζει και η τελευταία που αδειάζει
το εξάμηνο Μάιος – Οκτώβριος. Το πρόβλημα που
υπάρχει δεν είναι ο αριθμός τουριστών που φθάνει
στην Αγία Νάπα, και η 100% πληρότητα των ξε-
νοδοχείων, αλλά η μείωση του τζίρου που κατα-
γράφουν τα καταστήματα, οι μπυραρίες και τα
εστιατόρια, παρά την αύξηση του τουριστικού ρεύ-
ματος. Αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει. Το
δεύτερο επειδή πάμε σε μια πάρα πολύ «δυνατή
χρονιά» και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με πόσο
καλός τουριστικός προορισμός είμαστε, αλλά και
με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το μερίδιο αγορά
που πήραμε από Τουρκία, Αίγυπτο και άλλους προ-
ορισμούς, πλέον η «μαγκιά» για εμάς είναι να κρα-
τήσουμε αυτούς τους τουρίστες -όπως και όλους-
για να ξανά επιστρέψουν. Γιατί σίγουρα αν αυτές
οι αγορές ξανακερδίσουν το μερίδιο του τουριστι-
κού ρεύματος που έχασαν, σημαίνει πάλι εμείς
θα είμαστε οι ζημιωμένοι της υπόθεσης και απλά
τα νούμερα που καταγράφονται φέτος, θα μείνουν
απλά νούμερα.

- Τα καταστήματα, τα εστιατόρια πήραν το μή-
νυμα για το τι θέλει ο τουρίστας; To θέμα των
υπερχρεώσεων, του κραχτισμού της σωστής
εξυπηρέτησης και προβολής της κυπριακής
φιλοξενίας;

- Θα έλεγα ότι δεν τίθεται θέμα υπερχρεώσεων
στην Αγία Νάπα και αυτό το λέω βάση στοιχείων.
Η Αγία Νάπα είναι ένας “value for money” προ-

ορισμός. Σίγουρα αν επιλέξει κάποιος να φάει σε
ένα ακριβό εστιατόριο θα πρέπει να πληρώσει και
ανάλογα. Για παράδειγμα ο καφές στην Αγία Νάπα
πωλείται πιο φθηνά από τις άλλες πόλεις, και αυτό
βάση των παρατηρητηρίων τιμών που δημοσιεύον-
ται. Εγώ θα έλεγα απλά, πως η Αγία Νάπα διαθέτει
επιλογές για όλα τα βαλάντια. 

Επομένως σχετικά με τις τιμές θα έλεγα πως η
Αγία Νάπα είναι ένας ανταγωνιστικός προορισμός.
Από πλευράς εξυπηρέτησης πιστεύω πως όλοι
πλέον έχουν πάρει το μήνυμα πως η σωστή εξυ-
πηρέτηση και η κυπριακή φιλοξενία, είναι αυτό
που θα κερδίσει τον πελάτη και όχι οι λανθασμένες
πρακτικές του παρελθόντος. 

- Θα λέγατε πως ο Δήμος Αγίας Νάπας είναι
οικονομικά νοικοκυρεμένος;

- Όσον αφορά το οικονομικό νοικοκύρεμα του
Δήμου απλά να σας πω, πως από ένα εκ. ευρώ
έλλειμμα ετησίως, το μετατρέψαμε σε 3 εκ. ευρώ
πλεόνασμα. Και μπορώ να σας πω με σιγουριά
πως είμαστε ένας νοικοκυρεμένος Δήμος, που
πληρώνει τις υποχρεώσεις του και σημειώνει πλε-
ονάσματα για να προχωρήσει με τα έργα που θα
μας αναβαθμίσουν περισσότερο. Αυτό ήταν απο-
τέλεσμα μιας συνολικής προσπάθειας, από τους
αρμόδιους φορείς του Δήμου, την οποία χαρακτη-
ρίζω ως επιτυχία μιας και αυτό επετεύχθη χωρίς
να επηρεαστούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες
και ο αναπτυξιακός μας προγραμματισμός.

- Ένας δήμος που δεν έχει να αντιμετωπίσει
σκάνδαλα, και οικονομικά είναι εύρωστος, ποια
άλλα προβλήματα αντιμετωπίζει;

- Παραδοσιακά το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο
Δήμος Αγίας Νάπας ήταν η παραγκώνιση από το
κράτος. Αν και η αυτή η περιοχή προσφέρει τα μέ-
γιστα στο κυπριακό ΑΠΕ και πέραν του 1 δις ευρώ
τουριστικών εσόδων, εντούτοις τα κέντρα λήψεως
αποφάσεων δεν έδιναν την δέουσα σημασία στα
προβλήματα ή στην συνεισφορά της Αγίας Νάπας
και της ευρύτερης περιοχής της ελεύθερης Αμμο-
χώστου. Άρα η έλλειψη κυβερνητικής στήριξης και
η υιοθέτηση σχετικών νομοθεσιών για επίλυση δια-
φόρων θεμάτων, ήταν το κυριότερο πρόβλημα που
αντιμετώπιζε ο Δήμος Αγίας Νάπας, αν και τα τε-
λευταία 3 χρόνια άλλαξε και καταφέραμε να κερ-
δίσουμε κονδύλι 0,5 δις ευρώ για αναπτυξιακά έργα
συμπεριλαμβανομένου κα των δύο Μαρίνων Αγίας
Νάπας και Πρωταρά. Ήδη οι διαδικασίες για τη Μα-
ρίνα Αγίας Νάπας προχωρούν κανονικά και αναμέ-
νεται μέσα στον Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν οι πρώ-
τες εργασίες κατασκευής της. Θα έλεγα ότι η ση-
μερινή κυβέρνηση αντιλήφθηκε την συνεισφορά της
περιοχής και πείστηκε πως πρέπει να γίνουν επεν-
δύσεις για να συνεχίσει να αποφέρει εισοδήματα
στον κρατικό κορβανά, άρα και αυτό το πρόβλημα
άρχισε σιγά-σιγά να επιλύεται. 

- Ποια άλλα έργα βρίσκονται σε φάση υλοποί-

ησης τα οποία αναμένονται να βελτιώσουν ση-
μαντικά την Αγία Νάπα και την εμπειρία που
προσφέρει στους επισκέπτες της;

- Τελειώνει σύντομα η αξιολόγηση των προσφο-
ρών για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου,
ένα έργο των 6,5 εκ. ευρώ, η Μαρίνα όπως προ-
αναφέραμε, το Πάρκο Γλυπτικής, η μετατροπή του
μοναστηριού της Αγίας Νάπας σε Αρχαιολογικό
Μουσείο-Πανεπιστημιακό ίδρυμα και συνεδριακό
ερευνητικό κέντρο, και η ανάπλαση των δρόμων
του κέντρου. Υπάρχουν και έργα που έχουν ολο-
κληρωθεί όπως η αναβάθμιση της οδού Καταλυ-
μάτων, η πλατεία του Αγρότη. Κύριος μας στόχος
είναι η δημιουργία σημείων αναφοράς, όπως το
μνημείο των δημοτών εθελοντών της Αγίας Νάπας
στον 1 και 2 Παγκόσμιο Πόλεμο, το περιβαλλοντικό
κέντρο ενημέρωσης του Κάβο Γκρέκο και άλλα.

- Ο Δήμος σας διεκδικεί κονδύλια από ευρω-
παϊκά προγράμματα;

Αυτή τη στιγμή υλοποιείται ένα πρόγραμμα με ευ-
ρωπαϊκά κονδύλια στον τομέα της ανακύκλωσης,
ύψους 6 εκ. ευρώ, και αφορά την Αγία Νάπα και το
Παραλίμνι. Με ευρωπαϊκά κονδύλια ολοκληρώθηκε
η ανάπλαση του λιμανιού της Αγίας Νάπας όπου
δημιουργήθηκαν και δύο σημεία αναφοράς, αυτό
του Ψαρά και της Γοργόνας. Παράλληλα με άλλα
ευρωπαϊκά κονδύλια ολοκληρώθηκε και το πρό-
γραμμα προσβασιμότητας, έχοντας ως στόχο να
καταστεί η Αγία Νάπα προσβάσιμη σε όλους και συ-
νεχίζουμε και με άλλα και μικρά και μεγάλα έργα.

- Το όραμα και οι στόχοι σας σαν δήμαρχος και
αν θα ξανά είστε υποψήφιος στις επικείμενες
δημοτικές εκλογές;

- Στόχος μου είναι να καταστήσω την Αγία Νάπα
ως το καλύτερο μεσογειακό κοσμοπολίτικο θέρε-
τρο. Η Αγία Νάπα δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από
άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς, έχει την
φυσική ομορφιά και σε συνδυασμό με τα αναπτυ-
ξιακά έργα υποδομής και με λίγο σουλούπωμα σε
διάφορούς τομείς, θα φτάσει πολύ ψηλά. Για να
επιτευχθεί αυτό έπρεπε να γίνει ένα νοικοκύρεμα
στα οικονομικά το οποίο πετύχαμε και σε συνδυα-
σμό με έργα, όπως είναι η δημιουργία της Μαρίνας,
είμαστε πολύ πιο κοντά προς αυτό τον στόχο. Νιώ-
θοντας επίσης ότι έχω ακόμα πολλά να προσφέρω,
σίγουρα θα διεκδικήσω ξανά τη θέση του δημάρ-
χου. Τέλος θα ήθελα να πω, πως ως Δήμος Αγίας
Νάπας γενικότερα, προχωρούμε και εφαρμόζουμε
την στρατηγική της ολοκληρωμένης τουριστικής
εμπειρίας και στοχεύουμε στο γεγονός πως κάθε
τουρίστας φεύγοντας από το Δήμο μας, να παίρνει
σπίτι του και λίγο από την Αγία Νάπα, να την νιώθει
οικεία, έτσι ώστε να ξανά επιστρέψει. Γι αυτό προ-
χωρούμε συνεχώς με τη δημιουργία μνημείων και
σημείων αναφοράς και με αυτή την στρατηγική πο-
ρευόμαστε για να μπορέσουμε σε κάποια στιγμή
να έχουμε ολόχρονα τουρισμό.
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«Στρατηγική της Eurobank Κύπρου, ήταν και είναι η προσήλωση της,
στην ενίσχυση της ηγετικής της παρουσίας σε τομείς όπως η
Διαχείριση Περιουσίας Ιδιωτών και της Τραπεζικής Διεθνών Εταιρειών,
έχοντας πάντοτε ως βάση την πελατοκεντρική φιλοσοφία της
τράπεζας», λέει σε συνέντευξη του στο EUROΚΕΡΔΟΣ, ο Αντώνης
Αντωνίου, Γενικός Διευθυντής, Wealth Management της τράπεζας. Στη
συνέντευξη που ακολουθεί τονίζει επίσης, πως η αναδιάρθρωση του
τραπεζικού συστήματος στην Κύπρο, μπορεί με τις σωστές ενέργειες,
να μετεξελιχθεί σε ευκαιρία.

- Η Eurobank Κύπρου ξεκίνησε τις εργασίες
της τον Αύγουστο του 2007, με τη λειτουργία
του πρώτου τραπεζικού κέντρου στη Λευκωσία.
Σήμερα με ποιο αριθμό καταστημάτων δραστη-
ριοποιείται και ποια τα αναπτυξιακά σχέδια για
την κυπριακή αγορά;

- Η Eurobank Κύπρου ξεκίνησε τις εργασίες της
τον Αύγουστο του 2007 με τη λειτουργία του πρώτου
τραπεζικού κέντρου στη Λευκωσία. Σήμερα οι ερ-
γασίες της τράπεζας εκτελούνται μέσα από ένα δί-
κτυο οκτώ τραπεζικών κέντρων. Η στρατηγική της
τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση
της ηγετικής της παρουσίας στους τομείς της Δια-
χείρισης Περιουσίας Ιδιωτών (Wealth Management
& Asset Management), της Τραπεζικής Διεθνών
Εταιρειών (International Business Banking), την Εται-
ρική και Επενδυτική Τραπεζική (Corporate & Inve-
stment Banking) και της Τραπεζικής Κεφαλαιαγορών

Global Markets. Η πελατοκεντρική φιλοσοφία
της Eurobank Κύπρου αποτελεί τη βάση για
τις δραστηριότητες της, εστιάζοντας στην
ποιοτική ικανοποίηση των χρηματοοικονομικών
αναγκών των πελατών της και στην ενίσχυση
της Κυπριακής οικονομίας. Σε ότι αφορά στο
ρόλο της Eurobank Κύπρου στην κυπριακή οικο-
νομία, η Τράπεζα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται,
να επενδύει στην τοπική αγορά, και να στηρίζει
με συνέπεια την κυπριακή οικονομία και τις βιώ-
σιμες αναπτυξιακές επιχειρηματικές πρωτο-
βουλίες, αλλά και να δημιουργεί νέες θέσεις
εργασίας στη βάση της ανάπτυξης των ερ-
γασιών της.

- Μέσα σε ένα δύσκολο οικονο-
μικό περιβάλλον το να πετυ-
χαίνει μια τράπεζα επαναλαμ-
βανόμενη κερδοφορία (39,1

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Γενικός Διευθυντής, Wealth Management, Eurobank Κύπρου

Η αναδιάρθρωση
των τραπεζών
μπορεί να
γίνει ευκαιρία 
Στρατηγικός στόχος της Eurobank η ηγετική
θέση στον τομέα Wealth Management
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εκ. ευρώ για το 2015), τι σημαίνει αυτό για
την ίδια και τους πελάτες της;

Η τράπεζα διατηρεί διαχρονικά ισχυρούς οικο-
νομικούς δείκτες σε ότι αφορά όχι μόνο την ικα-
νοποιητική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, αλλά
επίσης την ισχυρή κεφαλαιακή θέση (με τον δεί-
κτη Κεφαλαιακής Επάρκειας - Capital Adequacy
Ratio - στο 30% στις 31/03/2016), τη σημαντική
πλεονάζουσα ρευστότητα, και την πολύ καλή
ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου, με τον δείκτη
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPE ratio στη
βάση των νέων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών, ΕΑΤ) να παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός,
στο 6,9%. Τα επαναλαμβανόμενα θετικά αποτε-
λέσματα αποδεικνύουν ότι η Eurobank Κύπρου
παρά τις σημαντικές προκλήσεις που κλήθηκε
να αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, κατάφερε
να διαχειριστεί τις εξελίξεις και να κρατήσει
ανεπηρέαστη τη χρηματοοικονομική της ευρω-
στία και την ικανότητα της να παρουσιάζει στα-
θερή επαναλαμβανόμενη κερδοφορία αποδει-
κνύοντας τις στέρεες βάσεις στις οποίες λει-
τουργεί αλλά και την συντηρητική της προσέγγιση
στην ανάληψη κινδύνων.

- Η Eurobank προσφέρει επίσης υπηρεσίες
Διαχείρισης Περιουσίας Ιδιωτών (Wealth Ma-
nagement & Asset Management). Τι είναι
ακριβώς αυτές οι υπηρεσίες και που στο-
χεύουν;

- Η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας Ιδιωτών
(Wealth Management & Asset Management)
απευθύνεται σε πελάτες με σημαντική οικονομική
επιφάνεια οι οποίοι επιθυμούν να έχουν μια εξα-
τομικευμένη υπηρεσία διαχείρισης περιουσίας
(Wealth Management Services). Στόχος της υπη-
ρεσίας μας είναι να προστατεύσει και να επαυ-
ξήσει την περιουσία των πελατών σε ένα διαρ-
κώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο και εγχώριο πε-
ριβάλλον, βελτιώνοντας διαρκώς την ποιότητα
των προσφερόμενων υπηρεσιών, δίνοντας πρό-
σβαση σε ένα πλήρες εύρος επιλογών σε παγ-
κόσμιο επίπεδο, αξιοποιώντας σύγχρονες τε-
χνολογίες, εναλλακτικά δίκτυα εξυπηρέτησης
και ένα ικανό, εκπαιδευμένο και έμπειρο προ-
σωπικό. Η διαχείριση περιουσίας περιλαμβάνει
όχι μόνο τις επενδυτικές ανάγκες των πελατών
αλλά παράλληλα και τις τραπεζικές τους ανάγ-
κες. Πιο συγκεκριμένα στοχεύουμε στη διευκό-
λυνσή των πελατών στις καθημερινές τους τρα-
πεζικές ανάγκες ενώ παράλληλα προσφέρουμε
εξατομικευμένες λύσεις χρηματοδότησης. Στο
δε επενδυτικό σκέλος, προσφέρουμε στους πε-
λάτες μας όλη την τεχνογνωσία και την πολύ-
χρονη εμπειρία των ειδικών μας καθώς και πρό-
σβαση στην ολοκληρωμένη πλατφόρμα υπηρε-
σιών και προϊόντων που καλύπτουν όλο το φάσμα
των επενδυτικών λύσεων, όπως χρηματιστηρια-

κές συναλλαγές σε Κύπρο και εξωτερικό, κρα-
τικά και εταιρικά ομόλογα, επενδυτικά κεφάλαια,
δομημένα επενδυτικά προϊόντα, παράγωγα κα-
θώς και εναλλακτικές επενδύσεις. Θα πρέπει
να σημειώσω πως η προσπάθεια παροχής όλων
αυτών των υπηρεσιών επιτυγχάνεται και με τη
συνεργασία με ένα σημαντικό αριθμό διακεκρι-
μένων διεθνών επενδυτικών οίκων. 

Σε ότι αφορά συγκεκριμένα τις επενδυτικές
υπηρεσίες, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει μια
από τις πιο κάτω υπηρεσίες στο πλαίσιο συνερ-
γασίας του με την Υπηρεσία Διαχείρισης Περι-
ουσίας Ιδιωτών (Wealth Management & Asset
Management): 

• Εκτέλεση Εντολών (Execution only): H Τρά-
πεζα δίνει πρόσβαση στους πελάτες σε όλο το
φάσμα στων επενδυτικών προϊόντων που προ-
σφέρει και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εν-
τολών των πελατών που επιθυμούν να παρακο-
λουθούν και να διαχειρίζονται οι ίδιοι το χαρτο-
φυλάκιο τους

• Συμβουλευτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
(Advisory): H Τράπεζα παρέχει συμβουλές ενερ-
γούς διαχείρισης σε πελάτες οι οποίοι λαμβά-
νουν οι ίδιοι τις τελικές επενδυτικές αποφάσεις

• Εν Λευκώ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Di-

scretionary Management): Με βάση την επενδυ-
τική πολιτική που προ-συμφωνούν οι πελάτες
με την Τράπεζα, η τελευταία αναλαμβάνει την
πλήρη διαχείριση των κεφαλαίων των πελατών.
Στη δική μας περίπτωση αυτό επιτυγχάνεται μέ-
σω της Eurobank Asset Management ΑΕΠΕΥ, της
θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου που εξειδικεύε-
ται σε ενεργητική διαχείριση κεφαλαίων ιδιωτών
και θεσμικών πελατών.

Η προσέγγισή μας βασίζεται στις προσωπικές
σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των πελατών
και των Επενδυτικών Συμβούλων (Relationship
Managers), οι οποίοι κατανοούν τις ανάγκες και
τους στόχους τους. Αναγνωρίζουμε ότι κάθε πε-
λάτης είναι μοναδικός με διαφορετικές ανάγκες
και στόχους. Μέλημά μας είναι να καθιερώσουμε
και να διατηρήσουμε μια μακροχρόνια σχέση εμ-
πιστοσύνης η οποία βασίζεται στην ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών, τον επαγγελματισμό
και τη διακριτικότητα.

- Είστε από τις τράπεζες που προέβαλαν διε-
θνώς την Κύπρο ως επενδυτικό προορισμό,

με πολλά πλεονεκτήματα και επενδυτικές ευ-
καιρίες. Υπάρχουν θετικές ενδείξεις; Ποια
επιπλέον κίνητρα πρέπει να δοθούν προς αυτή
την κατεύθυνση;

- Το μέλλον είναι ευοίωνο, αφού υπάρχουν πολ-
λές προοπτικές ανάπτυξης για την Κύπρο και το
τραπεζικό της σύστημα, φτάνει να παραμείνουμε
προσηλωμένοι στη συνεχή βελτίωση του θεσμι-
κού, νομικού και φορολογικού πλαισίου, καθώς
επίσης και της υγιούς δημοσιονομικής κατάστα-
σης, ούτως ώστε η σταθερότητα να διασφαλίζει
την ευημερία αλλά και την προοπτική τόσο για
εμάς όσο και για τις επόμενες γενεές. Οι ανα-
βαθμίσεις της Κυπριακής οικονομίας, σε συν-
δυασμό με την πρόσφατη επιτυχημένη έξοδο στις
διεθνείς αγορές για πρώτη φορά μετά την έξοδο
από το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης το Μάρ-
τιο του 2016 και την επιστροφή σε θετικούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης της οικονομίας, δημιουργούν
μια σταθερή βάση για το μέλλον. Οι οικονομικοί
δείκτες και στοιχεία για την οικονομία συνεχίζουν
να εμφανίζουν θετική εικόνα, ενώ τα δημόσια οι-
κονομικά είναι σε σωστή πορεία. Επιπρόσθετα,
η διατήρηση της θέσης της Κύπρου ως ένα Διε-
θνές Χρηματοοικονομικό κέντρο, αλλά και η προ-
σέλκυση καινούργιων ξένων επενδύσεων, ιδιαί-

τερα στον πάσχοντα τομέα των κατασκευών,
έχουν συμβάλει σημαντικά στην αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης στην οικονομία της Κύπρου.
Παρά τα θετικά στοιχεία, υπάρχουν ακόμη αρκε-
τές προκλήσεις, καθώς η ανεργία εξακολουθεί
να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι Τράπεζες
και η οικονομία γενικά πρέπει να αντιμετωπίσουν
τα θέματα που προκύπτουν από τα μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια. Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος
έχει εξέλθει με επιτυχία από το πρόγραμμα οι-
κονομικής στήριξης το Μάρτιο του 2016, η ανάγκη
συνέχισης της προσαρμογής παραμένει.

H Eurobank Κύπρου πιστεύει ότι η μεγάλη προ-
σπάθεια που άρχισε το 2013 για αναδιάρθρωση
της οικονομίας, με στόχο να γίνει πιο ευέλικτη
και ανταγωνιστική, όχι μόνο πρέπει να συνεχιστεί,
αλλά να ενταθεί ακόμα περισσότερο. Οι προ-
σπάθειες πρέπει να είναι συλλογικές παρέχον-
τας επικεντρωμένα κίνητρα στους εξής τομείς:

• Αναδιάρθρωση της κρατικής μηχανής έτσι
ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική και ευέ-
λικτη σε συνδυασμό με τον αποτελεσματικό

Οι αναβαθμίσεις της Κυπριακής οικονομίας, σε συνδυασμό με
την πρόσφατη επιτυχημένη έξοδο στις διεθνείς αγορές μετά
την έξοδο από το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης το Μάρτιο
του 2016 και την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης
της οικονομίας, δημιουργούν μια σταθερή βάση για το μέλλον. 
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έλεγχο του κρατικού μισθολογίου ούτως ώστε
να συμβαδίζει, με την ανάπτυξη της οικονομίας
και τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους

• Μείωση της φορολογίας
• Φορολογικά κίνητρα που να βοηθούν στην

προσέλκυση και πραγματοποίηση επενδύσεων
• Βελτίωση/αναβάθμιση του τουριστικού προ-

ϊόντος
• Στήριξη και παροχή επιπρόσθετων κινήτρων

στους τομείς της ναυτιλίας , των υπηρεσιών,
των εξαγωγικών επιχειρήσεων και ανάπτυξη γης

- H Eurobank Κύπρου βραβεύτηκε επανει-
λημμένα από το έγκριτο διεθνές περιοδικό
Euromoney, ως “Best Private Bank in Cy-
prus”. Φέτος ακολούθησαν άλλες τέσσερις
σημαντικές βραβεύσεις εκ των οποίων η μια
από το Ιnternational Finance Magazine ως
“Best Private Bank in Cyprus”. Πόσο σημαν-
τικές είναι τέτοιου είδους βραβεύσεις;

Οι βραβεύσεις στις οποίες αναφέρεστε είναι
πολύ σημαντικές για την τράπεζα μας, γιατί αν-
τανακλούν στην ποιότητα των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών προς τους πελάτες που έχουν εμπιστευ-
θεί την Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας Ιδιω-
τών (Wealth Management & Asset Management)
της Εurobank Κύπρου τα κεφάλαια τους, αλλά
και στην επιτυχή στρατηγική που έχουμε ανα-
πτύξει και εφαρμόσει για την παροχή υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών και προϊόντων.

Παράλληλα οι συνεχείς βραβεύσεις επιβεβαι-
ώνουν την ηγετική θέση της Eurobank Cyprus
Ltd στον τομέα του Wealth Management & Asset
Management.

- Τέλος ποιες πιστεύετε ότι είναι οι κυριότε-
ρες προκλήσεις για τον κυπριακό τραπεζικό
τομέα;

Η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα έχει
επανακτηθεί σε μεγάλο βαθμό. Παρόλα αυτά,
το κυπριακό τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να πε-
ριβάλλεται από σημαντικές προκλήσεις, όπως
τη μείωση και την επιτυχή διαχείριση των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων μέσω της εφαρμογής
του καινούργιου νομικού πλαισίου, την αποκα-
τάσταση της ρευστότητας αλλά και της κερδο-
φορίας με στόχο την επανεκκίνηση της χρημα-
τοδότησης της οικονομίας, την εξεύρεση νέων
πηγών εισοδημάτων, τις αυξανόμενες εποπτικές
και κανονιστικές ανάγκες και τον επανασχεδια-
σμό της βάσης λειτουργίας των τραπεζών με
στόχο να είναι πιο αποδοτικές και κερδοφόρες.

Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος
στην Κύπρο μπορεί, με τις σωστές ενέργειες,
να μετεξελιχθεί σε ευκαιρία που υπό προϋπο-
θέσεις να κατατάξει το κυπριακό τραπεζικό σύ-
στημα σε μια νέα βάση χαμηλού κινδύνου, άρτιας
εξυπηρέτησης και παροχής πρωτοποριακών αν-
ταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
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ΘΩΜΑΣ ΚΑΖΑΚΟΣ
Γενικός Διευθυντής Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητήριου

O εφησυχασμός είναι
η χειρότερη γάγγραινα
Οι προκλήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας, η “αχίλλειος πτέρνα” και οι στόχοι του
Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου

- Ποιά η σημασία της ναυτιλιακής βιομηχανίας
στην κυπριακή οικονομία;

- Η Κύπρος είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κέν-
τρο πλοιοδιαχείρισης στον κόσμο, με 2.500 πλοία
να τυγχάνουν διαχείρισης από εταιρείες στο
νησί. Σήμερα, στις τάξεις του Επιμελητηρίου
έχουμε γύρω στις 190 ναυτιλιακές εταιρείες
που εκπροσωπούνται από την Κύπρο, που αυτό
σημαίνει ότι ο κυπριακός εμπορικός στόλος βρί-
σκεται στην 10η θέση παγκοσμίως και στην 3η
θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά την «αχίλ-
λειο πτέρνα» του εμπάργκο που από το 1987
επιβάλλει η Τουρκία στα πλοία υπό κυπριακή ση-
μαία. Η ναυτιλιακή βιομηχανία, συνεισφέρει με
υπολογισμούς της στατιστικής υπηρεσίας 7%
του ΑΕΠ σε θέματα άμεσης συνεισφοράς. Δεν
είναι μικρό ποσοστό αντιθέτως είναι από τα πιο
μεγάλα ποσοστά που υπάρχουν ανάμεσα στις
χώρες της ΕΕ. Η μόνη άλλη αναπτυγμένη χώρα
ναυτιλιακά είναι η Δανία και μέχρι πρόσφατα η
Ελλάδα καθώς άλλες χώρες συνεισφέρουν από
1,5% μέχρι 3,5% του ΑΕΠ. Το μέγεθος της συ-

Η ναυτιλία είναι το μεγαλύτερο
ατού της κυπριακής οικονομίας και
αυτό αποδεικνύεται τόσο από το
ψηλό ποσοστό οικονομικής
συνεισφοράς στο ΑΕΠ, όσο και στην
εμπιστοσύνη που δείχνουν οι
επενδυτές στην Κύπρο. Ο Γενικός
Διευθυντής του Κυπριακού
Ναυτικού Επιμελητηρίου, Θωμάς
Καζάκος, αναλύει στο EUROKΕΡΔΟΣ,
τα δεδομένα της ναυτιλιακής
βιομηχανίας στην οικονομία καθώς
και τους μελλοντικούς στόχους του
Επιμελητηρίου. 
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νεισφοράς αντιστοιχεί μεταξύ 1 - 1,2 δισεκα-
τομμύρια ευρώ το χρόνο. Η ναυτιλία, είναι το μα-
κροβιότερο είδος άμεσης ξένης επένδυσης στην
Κύπρο. Όλα τα εισοδήματα από εισροές του
εξωτερικού και είναι το μακροβιότερο είδος άμε-
σης επένδυσης στη δημοκρατία. Δεν απομυζά
τίποτα από το κράτος, μόνο προσφέρει. 

Η ναυτιλία είναι το πιο ασφαλέστερο και πιο
φθηνό μέσο μεταφοράς εμπορευμάτων και το
λιγότερο ρυπογόνο στο θαλάσσιο περιβάλλον
και ευρύτερα. Οι θαλάσσιες μεταφορές, η ναυ-
τιλία αποτελεί ακόμα και σήμερα το 90% του
παγκόσμιου εμπορίου. Η ναυτιλία δεν είναι μια
ακόμη άλλη βιομηχανία, που όλες είναι σημαν-
τικές αλλά λόγω του όγκου που μεταφέρει είναι
μια από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες στην οι-
κονομία του τόπου και παγκοσμίως. 

- Η ναυτιλιακή βιομηχανία θεωρείται «κλειδί»
στην ανεργία;

- Ο ευρύτερος ναυτιλιακός τομέας εργοδοτεί
στην ξηρά περίπου τεσσερισήμισι χιλιάδες υπαλ-
λήλους. Πέραν των μισών είναι Κύπριοι και οι
υπόλοιποι είναι βορειοευρωπαϊκων χωρών εθνι-
κοτήτων. Στη θάλασσα, το ναυτικό προσωπικό
απασχολεί γύρω στις 55 χιλιάδες ναυτικούς, αλ-
λά οι Κύπριοι είναι μερικές εκατοντάδες, λόγω
και των προκαταλήψεων που υπήρχε στο επάγ-
γελμα. Βεβαίως, μετά από συντονισμένες προ-
σπάθειες που κάναμε στο Επιμελητήριο, έχει
ανατραπεί η εικόνα και έχει γίνει αντιληπτό ότι
η ναυτιλία είναι πανεπιστήμιο ζωής. 

Μέχρι πριν από 10 χρόνια περίπου, η απασχό-
ληση στη ναυτιλιακή βιομηχανία ήταν στην εγ-
χώρια αγορά και εργοδοτούσε καταρτισμένα άτο-
μα. Με την πάροδο του χρόνου και τις ενέργειες
μας, οι νέοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μέλλον
στη ναυτιλία και ανάγκη εργοδότησης στα τεχνικά
επαγγέλματα που είναι ραχοκοκαλιά του τομέα. 

Εμείς ως Επιμελητήριο μέσα από διαχρονικές
επαφές στοχεύουμε στην ενημέρωση του κόσμου
από τις μικρές ηλικίες. Υπάρχει μια πιο στοχευ-
μένη προσπάθεια ενημέρωσης στα σχολεία με
συνεχείς παρουσιάσεις και ημερίδες για πιθανή
απασχόληση στη ναυτιλία. 

- Ποιές είναι οι προκλήσεις της ναυτιλιακής
βιομηχανίας και παράλληλα οι στόχοι του Επι-
μελητηρίου;

- Ως Επιμελητήριο, προκειμένου να καταστεί
η Κύπρος σε ακόμη πιο σημαντικό ναυτιλιακό
κέντρο θέσαμε προτεραιότητες σε θέματα πο-
λιτικής. Ήρθε η ώρα να εκσυγχρονιστεί το Τμήμα
Ναυτιλίας, έτσι ώστε να καταστεί λειτουργικά
ευέλικτο και ακόμη πιο αποδοτικό στις υπηρεσίες
που παρέχει σαν το 10ο μεγαλύτερο Νηολόγιο
στον κόσμο και 3ο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ),
καθώς και σαν το μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδια-
χείρισης στην ΕΕ και το 2ο διεθνώς. 

Δεν το εκφράζω ως παράπονο, καθώς ο Υπουρ-
γός Μεταφορών και τα αρμόδια τμήματα υπερ-
βαίνουν εαυτόν και είναι συνεχώς δίπλα μας και
είναι άδικο να περιμένουμε από έναν αξιωμα-
τούχο να παράγει το άπαν των δυνάμεων του
στην ναυτιλία ενώ έχει να διαχειριστεί και άλλα
σοβαρά θέματα του τόπου. 

Για εμάς, το Τμήμα Ναυτιλίας είναι το καλύτερο
με εξαίρετες μονάδες, εξαίρετους λειτουργούς
αλλά χρειάζονται στήριξη. Εμείς, εδώ και αρκετά
χρόνια εισηγηθήκαμε όχι μόνο το τμήμα ναυτιλίας
να αναβαθμιστεί, αλλά εισηγηθήκαμε τη δημι-
ουργία αναβαθμισμένης εξειδικευμένης θέσης
πολιτικού προϊσταμένου που τότε πήρε τη μορφή
Υφυπουργού ναυτιλίας, προκειμένου να υπάρχει
εξειδικευμένη, τεχνοκρατική και στοχοπροση-
λωμένη πολιτική καθοδήγηση. Πρέπει να έχουμε
πολιτική στήριξη σε θέματα καθημερινότητας,
πολιτικής παρέμβασης, εκπροσώπησης στη χά-
ραξης ναυτιλιακής πολιτικής. Θα πρέπει να διο-
ρισθεί κάποιος υπεύθυνος, που να έχει εξουσίες
αλλά και ευθύνες για να είναι μετρήσιμο το έργο

του. Ταυτόχρονα, οι προοπτικές περαιτέρω ανά-
πτυξης της Κυπριακής Ναυτιλίας παραμένουν
πολύ χειροπιαστές, εάν κάποιος κοιτάξει την πι-
θανότητα προσέλκυσης περισσότερων ποιοτικών
πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών μόνο για πα-
ράδειγμα, από γειτνιάζουσες ναυτιλιακά ανα-
πτυγμένες χώρες όπου, είτε λόγω πολιτικής
αστάθειας ή άλλων οικονομικών/φορολογικών
προβλημάτων, δεν είναι σε θέση να παρέχουν
το πολύ ανταγωνιστικό λειτουργικό ναυτιλιακό
πλαίσιο που προσφέρει η Κύπρος. Θα πρέπει
λοιπόν η Κυπριακή Ναυτιλία να είναι έτοιμη και
ανταγωνιστική να δράξει τις αναδυόμενες ευ-
καιρίες. 

Οι ανταγωνιστικές δαπάνες για εγγραφή πλοίων
στο Κυπριακό Νηολόγιο και οι ανταγωνιστικοί
ετήσιοι φόροι χωρητικότητας, το ευνοϊκό φορο-
λογικό καθεστώς που ισχύει για τις πλοιοδια-
χειρίστριες εταιρίες και άλλες διεθνείς επιχει-
ρήσεις είναι από τα βασικά πλεονεκτήματα.

Η μεγάλη δύναμη της Κυπριακής ναυτιλίας, εί-
ναι το ανταγωνιστικό εξειδικευμένο ναυτιλιακό

φορολογικό καθεστώς. Το υφιστάμενο φορολο-
γικό σύστημα ήταν η αξιοπιστία που προσφέραμε
και δεν χάσαμε ούτε μια από τις ναυτιλιακές
εταιρείες κατά το 2013 αν και πολλές έχουν χά-
σει εκατομμύρια από το κούρεμα. Το σύστημα
που εφαρμόζεται, προνοεί ότι αντί να έχουμε
τον εταιρικό φόρο, να επιβάλουμε έναν πιο προ-
βλέψιμο φόρο, ούτως ώστε να επενδύουν οι εται-
ρείες τα χρήματά τους για να μπορούν να λει-
τουργήσουν βασιζόμενες σε ένα φορολογικό
πλάνο που δεν αλλάζει. Ο εταιρικός φόρος, που
αυξήθηκε στο 12,5% λόγω της Τρόικας, εξακο-
λουθεί να είναι μη προβλέψιμος, οπότε δεν μπο-
ρείς να κάνεις σωστή φορολογική πρόνοια. Η
ειδοποιός διαφορά του φόρου χωρητικότητας
πλοίων της Κύπρου με τις άλλες χώρες είναι ότι
οι πλοιοκτήτες ξέρουν ακριβώς το μέγεθος του
πλοίου, δηλαδή τη μεταφορική του δύναμη, η
οποία παραμένει η ίδια. Άρα ξέρεις σταθερά για
τα επόμενα 25 χρόνια βιωσιμότητας του πλοίου
ότι η φορολογική σου οφειλή είναι συγκεκριμένη
και μπορείς να είσαι συνεπής να κάνεις το φο-
ρολογικό σου πλάνο χωρίς εκπλήξεις βάσει των
αυξομειώσεων της αγοράς

Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι το πολύ γνωστό
ως η “αχίλλειος πτέρνα” του κυπριακού νηολο-
γίου, που είναι η παράνομη επιβολή εμπάργκο
από τις Τουρκικές Ναυτιλιακές Αρχές. Λαμβά-
νοντας υπόψη το γεγονός ότι γύρω στα 2.000
πλοία με ξένη σημαία τυγχάνουν σήμερα διαχεί-
ρισης από ναυτιλιακές εταιρείες στην Κύπρο
(πέραν των κυπριακών τους πλοίων), τα οποία
εύκολα μπορούν να μετεγγραφούν στο Κυπριακό
Νηολόγιο «εν μία νυκτί», εάν το Τουρκικό Εμ-
πάργκο και άλλα προαναφερθέντα διαρθρωτικά
προβλήματα επιλυθούν, γίνεται εύκολα κατα-
νοητό ότι οι άμεσες προοπτικές ποσοτικής ανά-
πτυξης του Κυπριακού Νηολογίου, με την άρση
του παράνομου αυτού Τουρκικού Εμπάργκο, είναι
πολύ ρεαλιστικές.

Η Κυπριακή σημαία, η κυπριακή ναυτιλία, είναι
μια μίνι Ευρωπαϊκή Ένωση, που απαρτίζεται από
περίπου 40 % Έλληνες πλοιοκτήτες, 20% Γερ-
μανούς, 8-9% Κύπριους της Κυπρου και Κύπρι-
ους της διασποράς και τα υπόλοιπα μικρό πο-
σοστά ανήκουν σε ιδιοκτήτες Ευρωπαϊκών χω-
ρών. Δεν είναι δικοινοτικό το εμπάργκο, αλλά
ευρωπαϊκό, αφού επηρεάζει την ευρύτερη ναυ-
τιλιακή οικογένεια. 

Τέλος, να τονίσω ότι η Ναυτιλιακή Βιομηχανία
παραμένει πιστή στην Κύπρο και το Κυπριακό
Νηολόγιο, στοιχείο το οποίο λειτουργεί σαν μία
διαχρονική «ψήφος εμπιστοσύνης» για την Κύπρο
ως ναυτιλιακό/επιχειρηματικό κέντρο. Υπάρχουν
μεγάλες προοπτικές, αλλά ο εφησυχασμός είναι
η χειρότερη γάγγραινα. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέσσερις κινήσεις για
να ξεκολλήσει από την ύφεση

Σ ε μια περίοδο έντονης και ευρείας αβεβαι-
ότητας, η συνταγή είναι να χαμηλώνεις τους

τόνους και να περνάς απαρατήρητος, μακριά -όσο
γίνεται- από το κάδρο των προβλημάτων». Αυτό
υποστηρίζει γνωστός παράγοντας της ελληνικής
αγοράς, συμπληρώνοντας: «Το κακό είναι πως το
διεθνές περιβάλλον έχει ιδιαίτερα επιβαρυνθεί,
από την άλλη πλευρά όμως, ιδιαίτερα θετικό είναι
πως ο διεθνής τύπος έχει ξεχάσει εδώ και μήνες
την Ελλάδα». Πράγματι, πέρυσι τέτοια εποχή τα
ξενοδοχεία της Αθήνας ήταν γεμάτα με ξένους
δημοσιογράφους, το χρηματιστήριο ήταν κλειστό,
οι ουρές στις τράπεζες μεγάλες και το ένα στα
δύο διεθνή θέματα αφορούσαν τη χώρα μας και
το αβέβαιο μέλλον της. Αμέσως μετά το καλοκαίρι
και για πολλούς μήνες οι ξένοι δημοσιογράφοι
«εγκαταστάθηκαν» στα νησιά του Αιγαίου και στην

Ειδομένη μιλώντας για το προσφυγικό, ενώ κατά
το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου επανήλθαν στο… Hil-
ton, σχολιάζοντας το ευτυχές τέλος στο σίριαλ
της πρώτης αξιολόγησης.

Μετά λοιπόν από ενάμισι χρόνο, έχουμε την ευ-
τυχία να γίνεται Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής που
να μην ασχολείται μαζί μας, οι καυστικές δηλώσεις
του Γερμανού υπουργού Οικονομικών να απευθύ-
νονται στους Γερμανούς, τα βέλη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής να έχουν κατεύθυνση την στάση της
Τουρκίας και το καυτό ζήτημα του ISIS να μην συν-
δέεται στα μάτια της κοινής γνώμης με την Ελλάδα.
«Η Κύπρος ήταν η πρώτη χώρα που χαμήλωσε
τους τόνους, βγήκε από το επίκεντρο της δημο-
σιότητας, εφάρμοσε με αποτελεσματικότητα την
πολιτική της και κατάφερε να πολύ νωρίς από το
μνημόνιο. Μάλιστα, πρόσφατα βγήκε στις αγορές
και εξέδωσε επταετές ομόλογο με επιτόκιο 3,8%,
όταν το yield των αντίστοιχων ελληνικών τίτλων
προσεγγίζει το 8%. Ήρθε η ώρα λοιπόν και εμείς
να προχωρήσουμε σε γρήγορες και αποτελεσμα-

τικές κινήσεις» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από
τους ίδιους κύκλους. Ποιες όμως εξελίξεις θα
μπορούσαν μέσα στους επόμενους μήνες να δη-
μιουργήσουν τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε από το
πρώτο εξάμηνο του 2017 να αρχίσει η ελληνική
οικονομία να μπαίνει σε κάποια τροχιά -συγκρα-
τημένης έστω- ανάκαμψης; Σύμφωνα με παράγον-
τες της αγοράς, τέσσερις είναι οι κυριότερες κι-
νήσεις:

- Η πρώτη κίνηση αφορά την ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολόγησης μέσα στο Σεπτέμβριο, στό-
χο άλλωστε που πρώτος έχει θέσει ο υπουργός
Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος. Η ταχεία -
αυτή τουλάχιστον τη φορά- αξιολόγηση θα εδραι-
ώσει ένα κλίμα ασφάλειας για το μέλλον της ελ-
ληνικής οικονομίας, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει
για την προσέλκυση επενδύσεων, για την επιστρο-
φή κεφαλαίων στη χώρα και για την υποχώρηση
των επιτοκίων. «Θα πρόκειται για ένα ακόμη απο-
φασιστικό βήμα σε μια σειρά ενεργειών που ξε-
κίνησαν να γίνονται πριν από δώδεκα μήνες, προ-
κειμένου η χώρα να ανακτά τμηματικά την χαμένη
εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας. Ξεκι-
νήσαμε τον Αύγουστο του 2015 με την ψήφιση του
τρίτου μνημονίου, συνεχίσαμε τον περυσινό Δε-
κέμβριο με την ολοκλήρωση της επανακεφαλαι-

οποίησης των τραπεζών και προχωρήσαμε το φε-
τινό Μάιο μέσα από την πρώτη θετική αξιολόγηση.
Αν δούμε και τη δεύτερη αξιολόγηση να λήγει θε-
τικά μέσα στο Σεπτέμβριο, τότε το φθινόπωρο θα
ξεκινήσει με αρκετά καλύτερους οιωνούς» δήλωσε
γνωστός χρηματιστής.

- Η δεύτερη σχετίζεται με την προώθηση των
ιδιωτικοποιήσεων-αξιοποιήσεων ακίνητης περι-
ουσίας. Ενδεικτικά αναφέρεται πως αν μέσα στο
2016 ολοκληρωθούν οι παραχωρήσεις των περι-
φερειακών αεροδρομίων και του Αστέρα Βουλιαγ-
μένης, τότε μέσα στο επόμενο έτος θα μπορούσαν
να ξεκινήσουν οι σημαντικές επενδύσεις για τις
οποίες έχουν δεσμευθεί οι νέοι ιδιοκτήτες. Οι Κι-
νέζοι του ΟΛΠ πέραν της ολοκλήρωσης του «προ-
βλήτα ΙΙΙ», δείχνουν διατεθειμένοι να υλοποιήσουν
και όσα φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια είχε κατά
νου το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, χωρίς
ωστόσο να τα προωθεί με χαρακτηριστική ταχύ-
τητα. Μια μεγάλη ανάσα επίσης θα υπάρξει σε
περίπτωση που μέσα στο 2017 ξεκινήσουν επι-
τέλους οι επενδύσεις στο Ελληνικό.

Είναι βέβαιο πως η χώρα εξ’ αιτίας της βαρύτατης
φορολογίας, της γραφειοκρατίας, του κινδύνου
που παρουσιάζει και της ελλιπούς εγχώριας χρη-
ματοδότησης δεν μπορεί να προσελκύσει μεγάλες

Του Στέφανου
Κοτζαμάνη 
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επενδύσεις, ωστόσο ο «φαύλος κύκλος» θα μπο-
ρούσε να σπάσει σε πρώτη φάση (μέχρι να πάρει
μπρος η οικονομία και στη συνέχεια να αποκλιμα-
κωθεί η φορολογία) μέσα από τις ιδιωτικοποιήσεις,
τις αξιοποιήσεις ακινήτων και από τις πωλήσεις
υπερχρεωμένων επιχειρήσεων σε ξένους.

- «Χρήματα για επενδύσεις από το εξωτερικό
θα έρθουν μέσα από τις ιδιωτικοποιήσεις-παρα-
χωρήσεις, αλλά και μέσα από τη διαχείριση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων» υποστηρίζεται και
έτσι μια τρίτη κίνηση που θα μπορούσε να βελ-
τιώσει δραστικά το εγχώριο επιχειρείν είναι η ενερ-
γή διαχείριση των «κόκκινων» επιχειρηματικών
δανείων μέχρι το τέλος του έτους. Η ουσία είναι
πως οι διοικήσεις των τραπεζών έχουν δεχτεί
ασφυκτικές πιέσεις προκειμένου να μειώσουν τα
μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους, με τις αξιολο-
γήσεις από ΤΧΣ και ESM να γίνονται κάθε τρίμηνο. 

Σύμφωνα μάλιστα με έγκυρες πληροφορίες, αν
δεν έχει φανεί ουσιαστική πρόοδος μέχρι το πρώτο
τρίμηνο του 2017 θα «πέσουν κεφάλια». Η ουσία
είναι πως τα στελέχη των πιστωτριών τραπεζών
θα πρέπει μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου να
έχουν ρυθμίσει αρκετές μεγάλες υποθέσεις εται-
ρικών δανείων, προκειμένου στη συνέχεια να κα-
ταβληθεί μία τουλάχιστον δανειακή δόση και έτσι
το δάνειο να θεωρηθεί ως εξυπηρετήσιμο μέσα
στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Δεν είναι
άλλωστε τυχαία η σπουδή που δείχνουν τα τρα-
πεζικά επιτελεία σε περιπτώσεις εταιρειών όπως
η Euromedica, ή η JET OIL.

H ουσία είναι πως αν στεφθούν με επιτυχία οι
σχετικές προσπάθειες των ελληνικών τραπεζών
στο μέτωπο των «κόκκινων δανείων», τότε θα
αποφευχθεί μια νέα επανακεφαλαιοποίησή τους
μέσα στο 2017, πράγμα που όχι μόνο θα μειώσει
την αβεβαιότητα στην εγχώρια οικονομία, αλλά πι-
θανότατα θα οδηγήσει και τις τιμές των μετοχών
τους σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα προκαλώντας
δευτερογενείς θετικές επιδράσεις.

- Η τέταρτη κίνηση που απαιτείται είναι η όσο
ταχύτερη συμβασιοποίηση έργων του νέου ΕΣΠΑ,
ή έστω έργων του προηγούμενου Κοινοτικού Προ-
γράμματος που δεν πρόλαβαν να υλοποιηθούν.
Και αυτό γιατί μπορεί μεν το 2016 ως έτος-γέφυρα
μεταξύ των δύο προγραμμάτων να αναμένεται πως
θα φέρει λιγότερες δουλειές στην πραγματική οι-
κονομία, το ακριβώς αντίθετο θα πρέπει να γίνει
το 2017, καθώς κρίσιμοι κλάδοι της οικονομίας
(κατασκευές, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες) ζη-
τούν δουλειές, ενώ παράλληλα η εγχώρια οικο-
νομία χρειάζεται τα έργα για να ανεβάσει την πα-
ραγωγικότητά της.

Σε ποια έργα όμως ποντάρει η αγορά
Η ολοκλήρωση της πώλησης των περιφερειακών

αεροδρομίων στη γερμανική Fraport θα σηματο-
δοτήσει την εκκίνηση σημαντικών επενδύσεων,

από τις οποίες θα ωφεληθούν επιχειρήσεις πολ-
λών κλάδων. Επίσης, η αναμενόμενη συνέχιση και
αύξηση των υλοποιούμενων επενδύσεων των Κι-
νέζων της COSCO στον Οργανισμό Λιμένος Πει-
ραιώς, θα τονώσει μέρος της αγοράς.

Προσδοκίες υπάρχουν από την έναρξη των επεν-
δύσεων στον Αστέρα Βουλιαγμένης κάπου προς
το τέλος του έτους, στον βαθμό που θα έχει εν-
διάμεσα ολοκληρωθεί η πώληση της εισηγμένης
εταιρείας και της όμορης περιοχής στους υποψή-
φιους αγοραστές. Η «μητέρα των μαχών», βέβαια,
αφορά στην έναρξη των εργασιών στην περιοχή
του Ελληνικού κάπου μέσα στο πρώτο εξάμηνο
του 2017, αν δεν προκύψει κάποια νέα καθυστέ-
ρηση. Επίσης με ενδιαφέρον αναμένονται οι πρώ-
τες συμβασιοποιήσεις του νέου ΕΣΠΑ στο κομμάτι
των κατασκευών και της πληροφορικής (π.χ. Σύ-
ζευξις) και αργότερα οι επενδύσεις από το περι-
βόητο πακέτο Γιούνκερ.

Σημαντικές προσδοκίες υπάρχουν επίσης και
από τις άλλες ιδιωτικοποιήσεις που θα ακολου-
θήσουν, καθώς το μέλημα της ελληνικής πλευράς
δεν θα πρέπει να είναι μόνο το καταβαλλόμενο
τίμημα αλλά και το ύψος των επενδύσεων που θα
δεσμευθούν να υλοποιήσουν οι αγοραστές.

«Υπάρχουν δεκάδες projects που είναι κολλημένα
στη γραφειοκρατία εδώ και χρόνια, τα οποία ξε-
κινούν από ενεργειακές μονάδες και φτάνουν σε
αξιοποιήσεις κρατικής ακίνητης περιουσίας. Η δυ-
ναμική που μπορεί να δώσει η εκκίνηση αυτών των
επενδύσεων είναι πολύ μεγάλη. Επίσης, δεν θα
πρέπει να ξεχνούμε και το πόσο υψηλές επενδύ-
σεις θα μπορούσαν να προέλθουν από τους νέους
μετόχους που θα αποκτήσουν τον έλεγχο ελλη-
νικών εταιρειών μέσα από τις ρυθμίσεις των μη
εξυπηρετούμενων δανείων τους. Λεφτά προς
επένδυση υπάρχουν πολλά, ωστόσο χρειάζεται
αποφασιστικότητα από την κρατική διοίκηση και
το τραπεζικό σύστημα, αλλά και κινήσεις που θα
οδηγούν στη σταδιακή αποκλιμάκωση του κινδύνου
στη χώρα. Και μπορεί να φαίνεται πως από όλες

αυτές τις επενδύσεις θα ωφεληθούν μόνο ορι-
σμένοι κλάδοι, ωστόσο αυτό είναι λάθος, καθώς
τα αποτελέσματα θα διαχυθούν σε ολόκληρη την
οικονομία», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Προβληματισμός σε Ελλάδα και εξωτερικό
Ωστόσο, η τρέχουσα κατάσταση στην ελληνική

οικονομία κάθε άλλο παρά ευχάριστη είναι, ιδίως
αν συνυπολογιστεί η έντονη αβεβαιότητα που επι-
κρατεί σε πολλές γωνιές του πλανήτη. Ενδεικτική
άλλωστε είναι η θέση του γνωστού χρηματιστή,
Νίκου Χρυσοχοΐδη που κρατά «μικρό καλάθι» για
την πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγο-
ράς μέσα στο καλοκαίρι: «Η χρηματιστηριακή αγορά
βιώνει μια περίοδο σχετικής καθίζησης σε ότι αφο-
ρά ειδήσεις, εξελίξεις και προοπτικές. Πρώτα απ’
όλα, δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος ισχυρός κα-
ταλύτης που θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά
την όλη κατάσταση μέσα στο καλοκαίρι.

Επιπλέον, οι εξελίξεις στη μακροοικονομική πο-
ρεία της χώρας εμφανίζονται επιδεινούμενες. Ενώ
λοιπόν στην αρχή του έτους κάποιοι προσδοκούσαν
για φέτος ένα θετικό -έστω και περιορισμένου με-
γέθους- ρυθμό ανάπτυξης, με την πάροδο του
χρόνου οι προσδοκίες αυτές ξεθωριάζουν και με-
τατρέπονται σε ύφεση που παίρνει μικρές ή και
μεγαλύτερες διαστάσεις. Αν τώρα σε όλα αυτά,
έρθουν και προστεθούν οι επιπτώσεις από υπάρ-
χουσες διεθνείς αβεβαιότητες...».

Σε επισήμανσή μας ότι οι διεθνείς αγορές «κρα-
τάνε καλά» απέναντι σε δυσμενείς εξελίξεις, ο κ.
Χρυσοχοΐδης επεσήμανε: «Πράγματι, στις διεθνείς
αγορές συντηρείται ένα θετικό κλίμα, αλλά αυτό
είναι αποτέλεσμα των παρεμβάσεων που κάνουν
οι κεντρικές τράπεζες, με πρώτη την FED η οποία
καθυστερεί να ανεβάσει τα επιτόκια.

Ωστόσο η αβεβαιότητα παραμένει. Κομβικά ση-
μεία είναι οι αμερικανικές εκλογές τον προσεχή
Οκτώβριο, το πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγμα-
τεύσεις για το ενδεχόμενο BREXIT, αλλά και το
πώς θα αντιδράσουν οι κεντρικές τράπεζες στις
εξελίξεις που θα προκύψουν».
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Κυβερνητική σταθερότητα
μέχρι νεωτέρας…
Η πολυετής ύφεση και η συνεχής μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των
πολιτών, εντείνουν το κλίμα δυσφορίας, όμως μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να
απειλεί την υπάρχουσα κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

• Του Στέφανου Κοτζαμάνη

H ελληνική κυβέρνηση έχασε την πολιτική
μάχη του εκλογικού νόμου, καθώς δεν μπό-

ρεσε να μαζέψει τις απαιτούμενες διακόσιες ψή-
φους προκειμένου να διεξαχθούν οι αμέσως
επόμενες εκλογές με το σύστημα της απλής
αναλογικής, όπως επίσης αντιμετωπίζει πολύ
σημαντικές δυσκολίες και σε ότι αφορά το θέμα
των τηλεοπτικών αδειών. Και αυτό γιατί κανείς
πλέον δεν είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη
του κλεισίματος τηλεοπτικών σταθμών, ή να υπο-
στηρίξει πολιτικά την διείσδυση νέων καναλαρ-
χών που προέρχονται από το χώρο των κατα-
σκευών και του ποδοσφαίρου.

Η ουσία είναι πως η κυβέρνηση Τσίπρα, θέλησε
να εκμεταλλευθεί την περίοδο σχετικής πολιτικής
ηρεμίας (θερινή ραστώνη, ενδιάμεσο διάστημα
μεταξύ δύο αξιολογήσεων) προκειμένου να αλ-
λάξει την πολιτική ατζέντα και να αναδείξει τον
«αριστερό», «ανανεωτικό» και «προοδευτικό»
της χαρακτήρα. Στο μέτωπο αυτό, μάλλον δεν
φαίνεται -μέχρι τώρα τουλάχιστον- να κέρδισε
κάτι σημαντικό.

Πώς όμως έχουν τα πράγματα στη γενικότερη
πολιτική σκηνή της Ελλάδας; 

Πρώτον, ο Αξέξης Τσίπρας είναι πλέον απο-
φασισμένος να παρατείνει όσο μπορεί την κυ-
βερνητική του θητεία, θεωρώντας πλέον ως μο-
νόδρομο για να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ αξιοπρεπή
ποσοστά στις επόμενες εκλογές, να έχει στα-
θεροποιηθεί και ανακάμψει η ελληνική οικονομία.
Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί να γίνει ούτε κατά
το δεύτερο εξάμηνο του 2016, ούτε και είναι σε
θέση να προκαλέσει αίσθηση μέσα στο 2017.
Άρα, το βασικό σενάριο μιλάει για εκλογές από
το 2018 και μετά, αρκεί μέχρι τότε να «αντέξει»
η κυβερνητική-βουλευτική πλειοψηφία των 153
βουλευτών.

Δεύτερον, παρά την αντίθετη ρητορεία, η Νέα
Δημοκρατία και ο πρόεδρός της Κυριάκος Μη-

τσοτάκης δεν επιθυμούν να αναλάβουν αυτή την
περίοδο τη διακυβέρνηση της χώρας, καθώς θα
διακινδυνεύσουν να αποτελέσουν πρωταγωνι-
στές μιας «δεξιάς παρένθεσης». Αναγνωρίζουν
προφανώς πως η κατάσταση είναι δύσκολη, πως
θα πρέπει να ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα και
φαίνεται να έχουν επιλέξει πως είναι προτιμό-
τερο να είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ που θα «σηκώσουν το σταυρό του μαρτυ-
ρίου». Αν μάλιστα τους βγει το σενάριο, τότε σε
μια εκλογική αναμέτρηση που θα γίνει προς τα
τέλη του 2017, η Νέα Δημοκρατία θα κυριαρχήσει
με διαφορά και μάλιστα σε μια περίοδο όπου θα
έχουν ληφθεί όλα τα δύσκολα μέτρα και δεν θα
έχουν ακόμη γίνει ορατά στο ευρύ κοινό τα απο-
τελέσματα της ανάκαμψης.

Τρίτον, η σύγκρουση που αναμένεται να ξε-
κινήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο για την επόμενη
αξιολόγηση της Ελλάδας από τους «θεσμούς»
(βλέπε τους δανειστές της) θα αφορά κυρίως

τα εργασιακά, όπως για παράδειγμα την απε-
λευθέρωση των απολύσεων, το συνδικαλιστικό
νόμο, κ.λπ. Και μπορεί βέβαια τα θέματα αυτά
να μην ενδιαφέρουν (καλώς ή κακώς) τον κόσμο
όσο τα θέματα της προηγούμενης αξιολόγησης
(συντάξεις, φόροι, ασφαλιστικές εισφορές) ωστό-
σο πλήττουν καίρια τον κομματικό πυρήνα του
ΣΥΡΙΖΑ, χτυπώντας κατ’ ευθείαν στην καρδιά
του κομματικού του μηχανισμού. Αν λοιπόν, το
μισό αριστερό κομμάτι των ψηφοφόρων του ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχει αποστασιοποιηθεί από τα μέτρα της
πρώτης αξιολόγησης, το δεύτερο μισό κινδυνεύει
να φύγει κι αυτό αν η τρόικα αποφασίσει να επι-
μείνει στη νομοθέτηση και αυτών των μέτρων.
Σε μια τέτοια περίπτωση, θα φανεί το κατά πόσο
η «ομάδα των 53» που διαθέτει μάλιστα και κοι-
νοβουλευτική εκπροσώπηση θα συνεχίσει να πα-
ραμένει εντός του κόμματος.

Τέταρτον, είναι πλέον φανερό πως ο Αλέξης
Τσίπρας μετατοπίζει με ταχείς ρυθμούς τον ΣΥ-

24-25 - ELLADA POLITIKO_EUROKERDOS  7/23/16  5:20 PM  Page 24

http://?.?p/


Ελλάδα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  /  EUROΚΕΡΔΟΣ 25

ΡΙΖΑ από το χώρο της «ριζοσπαστικής αριστε-
ράς» προς την «κεντροαριστερά» και την «σο-
σιαλδημοκρατία», καθώς αντιλαμβάνεται πως
κάτω από τις παρούσες συνθήκες θα μπορέσει
να διατηρήσει ένα σημαντικό τμήμα των ποσο-
στών του.

Πέμπτο, όλα δείχνουν πως ο μεγαλύτερος αν-
τίπαλος της κυβέρνησης είναι η κατάσταση στην
οικονομία, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρ-
νησης ότι μετά το Πάσχα θα ξεκινούσε η περίο-
δος της απογείωσής της… Αντίθετα, σταδιακά
τα μέτρα που ελήφθησαν κατά το τελευταίο δω-
δεκάμηνο έρχονται να επιβαρύνουν αθροιστικά
το πορτοφόλι των πολιτών, μειώνοντας κι άλλο
το διαθέσιμο εισόδημά τους. Για παράδειγμα μέ-
σα στο φθινόπωρο θα δούμε την αύξηση της φο-
ρολογίας στο πετρέλαιο, ενώ από την 1η Ιανουα-
ρίου του 2017 θα ισχύσουν οι νέες ασφαλιστικές
εισφορές «φωτιά» για τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες. 

Ήδη από το τέλος Ιουλίου έως και το τέλος
του έτους, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να
πληρώσουν αυξημένους φόρους εισοδήματος
και ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ). 

Οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για
χρέη προς το δημόσιο θα αυξηθούν κατακόρυφα
και οι τράπεζες θα εντείνουν τις προσπάθειές
τους για την είσπραξη των μη εξυπηρετούμενων
δανείων τους, τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και
στα νοικοκυριά.

Γενικότερα θα δημιουργηθεί ένα κλίμα εντο-
νότατης ταμειακής στενότητας για πάνω από το
50% των νοικοκυριών της χώρας. Θα αντέξει
λοιπόν η μέχρι σήμερα αρραγής κοινοβουλευτική
πλειοψηφία το μεγάλο κύμα διαμαρτυριών που
θα ακολουθήσει;

Αλλά ακόμη και αν τα καταφέρει η κυβέρνηση
να κρατήσει αλώβητη την κοινοβουλευτική πλει-
οψηφία μέσα στους επόμενους μήνες, ελλοχεύει
πάντοτε και ο κίνδυνος του περιβόητου «κόφτη»:
Των πρόσθετων μέτρων δηλαδή (κυρίως μει-
ώσεις μισθών και συντάξεων) που θα κληθεί να
λάβει η κυβέρνηση μέσα στο πρώτο εξάμηνο του
2017, σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι δη-
μοσιονομικοί στόχοι του προγράμματος.

Με άλλα λόγια λοιπόν, αμέσως μετά το καλο-
καίρι αναμένεται να ξεκινήσει μια πολύ δύσκολη
περίοδος για την κυβερνητική πλειοψηφία…

Η διάψευση των ελπίδων
H χώρα, η οικονομία, η αγορά, από το φθινό-

πωρο του 2014 και μετά βρισκόταν στην κόψη
του ξυραφιού. Τα γεγονότα είναι γνωστά, οι επι-
πτώσεις αυτής της παρατεταμένης κρίσης ορα-
τές, αν και όχι αποτυπωμένες στην ακριβή τους
έκταση. Έστω κι έτσι, όμως, τον Μάιο του 2016
φάνηκε κάποια χαραμάδα φωτός στο τούνελ: η

περιβόητη αξιολόγηση από τους δανειστές ολο-
κληρώθηκε, η χώρα είδε να απομακρύνεται σχε-
δόν οριστικά ο κίνδυνος του Grexit, σε τελική
ανάλυση οι περισσότεροι εκτιμούσαν ότι – έστω
και στο πολύ δύσκολο περιβάλλον του τρίτου
Μνημονίου- υπήρχε μια βάση πάνω στην οποία
η χώρα μπορούσε να κινηθεί και να ελπίζει ότι
η ομαλότητα στην οικονομική ζωή θα αρχίσει να
αποκαθίσταται.

Όμως, από το «Δόξα τω Θεώ» ξαναβρεθήκαμε
στο «Βόηθα, Παναγιά»: δύο απρόβλεπτα (πε-
ρισσότερο ή λιγότερο...) μέτωπα, ένα εξωτερικό
και ένα εσωτερικό, απειλούν να κρατήσουν τη
χώρα κολλημένη στον βάλτο όπου βρίσκεται.

Απ’ τη μια πλευρά, η απόφαση των Βρετανών
να βγουν από την Ε.Ε. σκοτεινιάζει τις οικονο-
μικές προοπτικές του επόμενου διαστήματος
(άρα και τις εκτιμήσεις για την ελληνική οικονο-
μία) και περιπλέκει την κατάσταση στο πολιτικό
επίπεδο (άρα και τις διαπραγματεύσεις για το
χρέος, στο οποίο τόσο έχει ποντάρει η κυβέρ-
νηση). Απ’ την άλλη πλευρά, η κατάρρευση ενός
κραταιού το πάλαι ελληνικού ομίλου, του Μαρι-
νόπουλου, μπορεί να είναι μόνο η κορυφή ενός
παγόβουνου που φτιαχνόταν εδώ και πολλά χρό-
νια, όμως απειλεί να συμπαρασύρει πλήθος εται-
ρειών – προμηθευτών της (με τις ανάλογες πα-
ράπλευρες απώλειες) στην πιο ακατάλληλη συγ-
κυρία. Σε κάθε περίπτωση το μείγμα είναι εκρη-
κτικό και όλα δείχνουν ότι η χώρα θα χρειαστεί
-για πολύ καιρό ακόμα- να ζει κρατώντας την
ανάσα της.

Σε μια περίοδο όπου αναμενόταν εξομάλυνση
στο εσωτερικό της εγχώριας οικονομίας και οι
φορείς προσδοκούσαν ότι η συμφωνία και η απο-

πληρωμή μέρους των ληξιπρόθεσμων υποχρε-
ώσεων του Ελληνικού Δημοσίου θα έδινε κάποιες
ανάσες ρευστότητας στις ελληνικές επιχειρή-
σεις, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο
Ηνωμένο Βασίλειο και η προσφυγή του Μαρινό-
πουλου στις διατάξεις του άρθρου 99 έρχονται
για να αναστρέψουν τις σχετικές προσδοκίες.

Στο εσωτερικό μέτωπο και στην κατάρρευση
(με τα μέχρι τώρα δεδομένα) του ομίλου Μαρι-
νόπουλου, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο
στις επιπτώσεις στον ίδιον τον όμιλο, ούτε στους
εκατοντάδες προμηθευτές του και τις χιλιάδες
των εργαζομένων του και τις οικογένειές τους. Οι
επιπτώσεις επεκτείνονται στις τράπεζες, αλλά
και σε πλήθος άλλων εταιρειών που καμιά συ-
ναλλαγή δεν είχαν μαζί του. Επιπλέον, η τυχόν
κατάρρευσή του θα επιφέρει και άλλες μεγάλες
παρενέργειες στην οικονομία συνολικότερα,
όπως για παράδειγμα έλλειψη εμπιστοσύνης
στην αγορά και πλήγμα στις επί πιστώσει πω-
λήσεις.

Παράλληλα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επι-
δεινωθεί το επόμενο διάστημα και το επίπεδο
της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην εγχώρια
οικονομία, γιατί παρότι τα προβλήματα στο όμιλο
Μαρινόπουλου ήταν γνωστά, η προσέγγιση με
τη Σκλαβενίτης είχε δώσει στην αγορά την αί-
σθηση ότι τα προβλήματα μπορούσαν να αντι-
μετωπιστούν και ήταν διαχειρίσιμα. Επίσης, αυ-
ξημένη αβεβαιότητα θα δημιουργηθεί στην αγορά
από το γεγονός ότι ένας βασικός «παίκτης» σε
έναν από τους πιο αμυντικούς κλάδους της οι-
κονομίας, όπως είναι τα supermarket και το λια-
νεμπόριο τροφίμων, δεν μπόρεσε να ανταποκρι-
θεί στις υποχρεώσεις του.
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Το Brexit, η ΕΕ και η Κύπρος

Π αρά τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν
εντός και εκτός Ηνωμένου Βασιλείου για

παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
τελικά επεκράτησε το Brexit. Πρόκειται για μια
καθοριστική απόφαση για τη Βρετανία και για
την ΕΕ. Στην απόφαση αυτή σοβαρό ρόλο δια-
δραμάτισαν τα μεταναστευτικά ζητήματα περι-
λαμβανομένου και του θέματος της πιθανής
ελεύθερης διακίνησης των Τούρκων πολιτών.
Επιπρόσθετα, οι Βρετανοί θεωρούν ότι το έθνος
κράτος είναι σε καλύτερη θέση να προστατεύει
τα συμφέροντα της χώρας τους. Και τούτο σε
μια συγκυρία όπου η ΕΕ δεν αντικρίζει με ισοτιμία
τα κράτη μέλη της. Το Brexit εμπεριείχε επίσης,
συμβολικά και ουσιαστικά, και το στοιχείο του
προστατευτισμού έναντι της ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης και της παγκοσμιοποίησης. Αξιοση-
μείωτο είναι και το γεγονός ότι το αποτέλεσμα

του βρετανικού δημοψηφίσματος επιβραδύνει
ουσιαστικά τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και της
ΕΕ για προώθηση της TTIP (Transatlantic Trade
and Investment Partnership) Διατλαντική Εμπορική
και Επενδυτική Εταιρική Σχέση.

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δημιούρ-
γησε πολλές αντιδράσεις εντός και εκτός του
Ηνωμένου Βασιλείου. Από διάφορους κύκλους
γίνεται λόγος για ιστορικό λάθος που θα έχει
κόστος και για την ίδια τη Βρετανία. Αναφέρεται
συναφώς η προσπάθεια για νέο δημοψήφισμα
στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και διαδικασίες
για ανεξαρτητοποίηση της Σκωτίας και παραμο-
νής της στην ΕΕ. Ταυτόχρονα σε διάφορα κέντρα
αποφάσεων της ΕΕ υπάρχει ανησυχία για το εν-
δεχόμενο δημοψηφισμάτων και σε άλλες χώρες. 

Ταυτόχρονα δεν πρέπει να υποβαθμίζονται και
οι ευθύνες της ΕΕ: μεταξύ άλλων, από τις ιδε-
αλιστικές προσεγγίσεις περί υπέρβασης του
έθνους-κράτους στην αναβίωση ενός γερμανικού
ηγεμονισμού. Πέραν τούτου, ο χειρισμός της
κρίσης της Ευρωζώνης με τα γνωστά αποτελέ-
σματα επηρέασε δυσμενώς την εικόνα της ΕΕ.
Εν ολίγοις το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος
δεν παραπέμπει μόνο στον βρετανικό παραδο-
σιακό ευρωσκεπτικισμό και αντίθεση προς την

ομοσπονδοποίηση της ΕΕ. Αναδεικνύεται επίσης
η ευρύτερη ανησυχία των ευρωπαϊκών λαών για
τα θεσμικά και δημοκρατικά ελλείμματα της ΕΕ.
Παραπέμπει επίσης στο γεγονός ότι σήμερα η
ΕΕ, και ιδίως η Ευρωζώνη, έχει καταστεί μέγας
ασθενής. Σημειώνεται συναφώς ότι οι ανισότητες
στην Ευρωζώνη διευρύνονται επικίνδυνα υπέρ
της Γερμανίας και εις βάρος των χωρών του ευ-
ρωπαϊκού νότου. Ταυτόχρονα υπογραμμίζονται
οι ευθύνες της ΕΕ για τις πολιτικές που έχουν
ακολουθηθεί με αποτέλεσμα σε πολλές χώρες
να έχουν αυξηθεί η ανεργία, η φτώχεια και οι
κοινωνικοί αποκλεισμοί, ενώ ταυτόχρονα συρ-
ρικνώνεται η μεσαία τάξη.

Το Brexit σηματοδοτεί επίσης την απαρχή εξε-
λίξεων που θα οδηγήσουν σε ένα νέο υπόδειγμα
στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι αλλά και τις διεθνείς
σχέσεις. Ενώ η ΕΕ διέρχεται μια βαθειά κρίση
είναι αδιανόητο η Κύπρος ή οποιαδήποτε χώρα
μέλος να στηρίζεται αποκλειστικά στην ευρω-
παϊκή αλληλεγγύη και να μην έχει τους δικούς
της σχεδιασμούς για τις πολυδιάστατες προκλή-
σεις. 

Η Κύπρος, παρά τις δικαιολογημένες πικρίες
σε σχέση με βρετανικές επιλογές στο παρελθόν,
θα πρέπει να υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη πο-
λιτική για την υλοποίηση των στόχων της. Στα
πλαίσια αυτά θα πρέπει η Κύπρος, ως ισότιμο
μέλος, αφ’ ενός να αξιολογήσει εις βάθος τα
νέα δεδομένα που δημιουργούνται στην ΕΕ και
αφ’ ετέρου να εμβαθύνει τις σχέσεις με τη Βρε-
τανία στη βάση της αμοιβαιότητας και του αλλη-
λοσεβασμού. Η οικονομική συνεργασία μεταξύ

των δυο χωρών μπορεί να περιλαμβάνει ζητήματα
του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, του
τουρισμού καθώς και την πρόσβαση Κυπρίων
στην αγορά εργασίας και στα πανεπιστήμια στη
Βρετανία όπως και προηγουμένως. Στα πλαίσια
της εμβάθυνσης των σχέσεων της χώρας μας
με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι θεμιτό, μεταξύ
άλλων, να απαιτήσουμε σε πνεύμα συνεργασίας,
όπως οι βάσεις, πέραν της εξυπηρέτησης των
βρετανικών και ευρύτερων συμφερόντων, προ-
ασπίζουν την ασφάλεια της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Παράλληλα θα πρέπει να υπενθυμίζουμε
τη Βρετανία ότι έχει την υποχρέωση να συμβάλει
στην αποκατάσταση της ενότητας και εδαφικής
ακεραιότητας της χώρας μας. 

Εν κατακλείδι η Κύπρος θα πρέπει να καταστεί
ένα αποτελεσματικό κράτος που να τοποθετείται
με αυτοπεποίθηση σε ένα διαρκώς μεταβαλλό-
μενο περιβάλλον. Το Brexit, η μεταβαλλόμενη
αρχιτεκτονική της ΕΕ, η ομαλοποίηση των σχέ-
σεων Ισραήλ-Τουρκίας αποτελούν εξελίξεις που
δεν αφήνουν τη χώρα μας ανεπηρέαστη. Στη ση-
μερινή συγκυρία η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέ-
πει να ξεπεράσει την οικονομική κρίση που τη
μαστίζει, να αποκτήσει ένα νέο οικονομικό υπό-
δειγμα και πάνω απ’ όλα να αντιμετωπίσει το
Κυπριακό και τα συναφή ζητήματα ασφάλειας με
επιτυχία. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα μπορέσει
να εκπληρώσει τους στόχους με μια δημιουργική
συμμετοχή στην ΕΕ ως ισότιμο μέλος, εμβαθύ-
νοντας παράλληλα τις σχέσεις με τη Βρετανία
και αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο ρόλο της
στην Ανατολική Μεσόγειο.

Του Ανδρέα
Θεοφάνους
Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας
και Προέδρου του Κέντρου
Ευρωπαϊκών και Διεθνών
Υποθέσεων του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας
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Χιλιάδες θέσεις εργασίας
σε «γαλάζια» επαγγέλματα
Σημαντικές οι εγχώριες ανάγκες σε γαλάζιες δεξιότητες 

Ε υοίωνες διαγράφονται οι προοπτικές ανά-
πτυξης της γαλάζιας οικονομίας και της

απασχόλησης στην Κύπρο, σε μια περίοδο που
η πορεία της εγχώριας οικονομίας ακόμη δεν
έχει σταθεροποιηθεί. Την ίδια ώρα σημαντικά
είναι τα ευρήματα μελέτης που εκπόνησε η Αρχή
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, σύμφωνα με
τα οποία, την επόμενη δεκαετία, 2016-2026
προβλέπεται ότι η γαλάζια οικονομία θα κατα-
γράψει αυξητική τάση και θα έχει ως αποτέλεσμα
περίπου ένας στους δέκα απασχολούμενους να
εργάζεται σε τομείς με συμμετοχή στη γαλάζια
οικονομία. Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η
ολοκληρωμένη εξέταση και ανάλυση της γαλά-
ζιας οικονομίας και των γαλάζιων επαγγελμάτων,
ο προσδιορισμός της γαλάζιας οικονομίας της
Κύπρου και ο εντοπισμός των αναγκών σε γα-
λάζιες δεξιότητες στην κυπριακή οικονομία την
περίοδο 2016-2026.

Συμπερασματικά, αναμένεται: 
Aύξηση της απασχόλησης στους τομείς με συμ-

μετοχή στη γαλάζια οικονομία της Κύπρου, με
αποτέλεσμα περίπου ένας στους δέκα απασχο-
λούμενους να εργοδοτείται σε γαλάζιους τομείς. 

Το 80% των απασχολουμένων στους γαλάζιους
τομείς θα εργοδοτείται στον τομέα του Θαλάσ-
σιου και παράκτιου τουρισμού. Ο τομέας αυτός
θα έχει τις μεγαλύτερες με διαφορά συνολικές
ανάγκες απασχόλησης (85% των συνολικών
αναγκών απασχόλησης των γαλάζιων τομέων). 

Το 17% των απασχολουμένων στους γαλάζιους
τομείς θα εργάζεται στον τομέα των Θαλάσσιων
μεταφορών έχοντας σημαντική ανοδική τάση.
Στον τομέα αυτό προβλέπονται αξιόλογες συ-
νολικές ανάγκες απασχόλησης λόγω της προ-
ώθησης της εμπορικής ναυτιλίας και της επι-
δίωξης για αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρο-
γονανθράκων στην κυπριακή Αποκλειστική Οι-
κονομική Ζώνη. 

Οι όροι «γαλάζια οικονομία» και «γαλάζια επαγ-
γέλματα» άρχισαν τα τελευταία χρόνια να εμφα-
νίζονται και στην Κύπρο, συχνά ως μέρος των
πολιτικών για αντιμετώπιση της οικονομικής κρί-
σης και μετάβασης προς το μοντέλο της βιώσιμης
ανάπτυξης. Ωστόσο, σύμφωνα με την μελέτη, τα

στοιχεία που υπάρχουν για τη γαλάζια οικονομία
και τα γαλάζια επαγγέλματα είναι ανεπαρκή λόγω
της απουσίας ενιαίου συστήματος ταξινόμησης
τους. Η σημασία της γαλάζιας οικονομίας , ιδι-
αίτερα στην περίπτωση της Κύπρου που είναι
ένα μικρό νησί, είναι αναμφισβήτητα πολύ με-
γάλη. Τομείς όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία
έχουν μεγάλη συνεισφορά τόσο στο Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν όσο και στην απασχόληση του
ανθρώπινου δυναμικού του τόπου. Επίσης, η αλι-
εία και υδατοκαλλιέργεια προσφέρει υψηλής
ποιότητας αλιευτικά προϊόντα ενώ οι εξελίξεις
στα ενεργειακά θέματα αναμένεται να καταστή-
σουν την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου
πολύ σημαντικό τομέα. 

Δημηιουργία 41.000 θέσεων εργασίας
Με βάση τις παραδοχές και τα σενάρια εργα-

σίας, η συνολική απασχόληση στους τομείς οι-
κονομικής δραστηριότητας με συμμετοχή στη
γαλάζια οικονομία της Κύπρου κατά την περίοδο
2016-2026 προβλέπεται ότι θα εμφανίσει αυξη-
τική τάση. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το 2026,
40.518 άτομα ή περίπου ένας στους δέκα απα-
σχολούμενους να εργάζεται σε τομείς με συμ-
μετοχή στη γαλάζια οικονομία. Η συνολική ζήτηση
εκτιμάται στα 1.900 άτομα ή 5,4% τον χρόνο και

αποτελεί το 14,3% των συνολικών αναγκών της
κυπριακής οικονομίας. 

Θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός
Η μεγάλη πλειοψηφία των απασχολουμένων

στους γαλάζιους τομείς θα εξακολουθήσει να
απασχολείται στον Θαλάσσιο και παράκτιο του-
ρισμό παρουσιάζοντας μεγάλη αυξητική τάση.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, οκτώ στους δέκα
απασχολούμενους της γαλάζιας οικονομίας να
εργοδοτούνται στον τομέα αυτό, γεγονός που
υποδηλώνει την πολύ μεγάλη σημασία που έχει
ο τουρισμός στη γαλάζια οικονομία της Κύπρου.
Στον τομέα αυτό προκύπτουν και οι μεγαλύτερες
με διαφορά συνολικές ανάγκες απασχόλησης
με 1.615 άτομα ή 5,6% τον χρόνο κατά την πε-
ρίοδο 2016-2026 οι οποίες αποτελούν το 85%
των συνολικών αναγκών απασχόλησης των γα-
λάζιων τομέων. 

Θαλάσσιες μεταφορές
Δεύτερος σε μέγεθος γαλάζιος τομέας, πα-

ρουσιάζοντας επίσης σημαντική αυξητική τάση,
είναι οι Θαλάσσιες μεταφορές. Στον τομέα αυτό
υπολογίζεται να εργοδοτείται ένας στους έξι
απασχολούμενους της γαλάζιας οικονομίας. Αξιό-
λογες εμφανίζονται και οι συνολικές ανάγκες
απασχόλησης του τομέα με 253 άτομα ή 4,3%

28-29 - BLUE ECONOMY_EUROKERDOS  7/23/16  4:47 PM  Page 28



Απασχόληση

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  /  EUROΚΕΡΔΟΣ 29

τον χρόνο μέσα στην περίοδο 2016- 2026 (13%
των συνολικών αναγκών απασχόλησης των γα-
λάζιων τομέων). Οι τάσεις αυτές σχετίζονται με
τη στρατηγική επιδίωξη της Κύπρου για περαι-
τέρω προώθηση του τομέα της εμπορικής ναυ-
τιλίας καθώς και της επιδίωξης για αξιοποίηση
των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Απο-
κλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. Επισημαίνεται ότι η Κύπρος αποτελεί
παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη η οποία κατατάσ-
σεται ως 10η στον κόσμο και 3η στην Ευρώπη.
Ο τομέας αυτός έχει σημαντική συνεισφορά στην
Προστιθέμενη Αξία της γαλάζιας οικονομίας με
το μερίδιο του να ανέρχεται περίπου στο 36%.
Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται και η Αρχή Λι-
μένων Κύπρου. 

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
Σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα κυμαίνεται τόσο

η απασχόληση όσο και η συνολική ζήτηση στην
αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και αφαλάτωση θαλάσ-
σιου νερού και στα ναυπηγεία και επιδιορθώσεις
πλοίων. Η αλιεία και υδατοκαλλιέργεια αποτελεί
μια από τις πιο παραδοσιακές δραστηριότητες
στην Κύπρο που συμβάλλει σημαντικά στην πα-
ραγωγή και προσφορά υψηλής ποιότητας αλιευ-
τικών προϊόντων στον καταναλωτή. 

Πρόσθετα, η αφαλάτωση θαλάσσιου νερού, αν
και μικρός σε μέγεθος τομέας, θεωρείται ση-
μαντικός, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια
που παρατηρείται ανομβρία, αφού συμβάλλει
στην εξασφάλιση ικανοποιητικών ποσοτήτων νε-
ρού για την ύδρευση και άρδευση του τόπου. Η
Αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και αφαλάτωση θα-
λάσσιου νερού παράγει περίπου το 9% της συ-
νολικής Προστιθέμενης Αξίας της γαλάζιας οι-
κονομίας. Τα Ναυπηγεία και επιδιορθώσεις πλοί-
ων αποτελούν άλλον ένα αλλά μικρότερο τομέα
της γαλάζιας οικονομίας της Κύπρου. Η συνει-
σφορά του συγκεκριμένου τομέα στη συνολική
προστιθέμενη αξία της γαλάζιας οικονομίας πα-
ρουσιάζεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (0,7%). 

Τα γαλάζια επαγγέλματα 
Ο εφοδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού που

απασχολείται σε γαλάζια επαγγέλματα με τις
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες διαδραμα-
τίζει σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση των προ-
οπτικών που διανοίγει η γαλάζια οικονομία ενώ
αποτελεί και βασική προϋπόθεση για την καλύ-
τερη κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
και πολύπλευρων αναγκών του τομέα. 

Με σκοπό την αποτελεσματική ικανοποίηση
των αναγκών κατάρτισης των επιχειρήσεων σύμ-
φωνα με τη μελέτη της ΑνΑΔ, το ανθρώπινο δυ-
ναμικό πρέπει να αναβαθμίζει σε συνεχή βάση
τόσο τις βασικές όσο και τις εξειδικευμένες
γνώσεις και δεξιότητες του γαλάζιου επαγγέλ-
ματος που εξασκεί. Προς αυτή την κατεύθυνση,

εντοπίστηκαν οι κύριες θεματικές κατηγορίες
γνώσεων και δεξιοτήτων σε γαλάζια επαγγέλματα
που μπορούν να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό
εξειδικευμένων δραστηριοτήτων κατάρτισης. 

Οι θεματικές κατηγορίες αναφέρονται σε νέες
επιστημονικές γνώσεις και μεθόδους, τελευταίου
τύπου τεχνολογίες και πρόσφατες εξελίξεις στα
διάφορα θέματα. Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος
των κύριων θεματικών κατηγοριών σχετικά με
τις γαλάζιες δεξιότητες δεν είναι εξαντλητικός.
Οι δεξιότητες οι οποίες έχουν εντοπιστεί αφο-
ρούν στα ναυτικά, ναυτιλιακά και αλιευτικά επαγ-
γέλματα και σε επαγγέλματα του θαλάσσιου και
παράκτιου τουρισμού που ανήκουν εξ ολοκλήρου
στη γαλάζια οικονομία. 

Τα επαγγέλματα αυτά είναι: 
Διευθυντές
- Διευθυντής ναυτιλιακής εταιρείας
- Διευθυντής λιμενικών εγκαταστάσεων
- Διευθυντής κρουαζιέρας
Πτυχιούχοι
- Ναυπηγός μηχανικός
- Ναυτιλιακός δικηγόρος
- Ειδικός διαχείρισης και προστασίας

θαλάσσιου περιβάλλοντος
Τεχνικοί βοηθοί
- Πλοίαρχος
- Κυβερνήτης ακτοπλοϊκών

επιβατηγών σκαφών
- Πλοηγός πλοίων
- Ελεγκτής θαλάσσιας κυκλοφορίας
- Επιθεωρητής πλοίων
- Μηχανικός πλοίων και σκαφών
- Ναυτασφαλιστής
- Μεσίτης ναυτιλιακών συμβάσεων
- Λιμενικός και ναυτικός αστυνομικός
- Τεχνικός αφαλάτωσης
- Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές
- Ναυαγοσώστης

- Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και αλιείς
- Ιχθυοτρόφος και οστρακοτρόφος Αλιέας
Τεχνίτες
- Δύτης
- Χειριστές μηχανημάτων

και συναρμολογητές
- Ναύκληρος
- Ναύτης
- Φρουρός ασφαλείας πλοίων
- Χειριστής γερανογεφύρων

και κινητών γερανών

Η γαλάζια οικονομία στην ΕΕ
Η συνεισφορά της γαλάζιας οικονομίας στην

Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται ότι θα παρου-
σιάσει αυξητική τάση λόγω της ραγδαίας τεχνο-
λογικής προόδου για ανάπτυξη νέων δραστη-
ριοτήτων στην ανοικτή θάλασσα, της ανάγκης
για αξιοποίηση των θαλασσών με σκοπό την κά-
λυψη άμεσων αναγκών σε τρόφιμα και ενέργεια
και της ανάγκης για μείωση των εκπομπών αε-
ρίων του θερμοκηπίου μέσα από την εκμετάλ-
λευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ανοι-
κτή θάλασσα και την προώθηση των θαλάσσιων
μεταφορών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, μέχρι
το 2020 η απασχόληση να αυξηθεί στα 7 εκα-
τομμύρια άτομα και η ακαθάριστη προστιθέμενη
αξία στα 600 δις ευρώ ετησίως, γεγονός που
φανερώνει τη σημασία της γαλάζιας οικονομίας
στην πορεία οριστικής εξόδου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από την οικονομική κρίση.

Τέλος, σημειώνεται ότι η AνΑΔ, επισημαίνει
προς πάσα κατεύθυνση, ότι είναι επιβεβλημένος
ο συντονισμός ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες
και οργανισμούς οι οποίοι έχουν την κύρια ευ-
θύνη για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της
Εθνικής Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής
καθώς και για τη χάραξη και υλοποίηση της στρα-
τηγικής για τη γαλάζια ανάπτυξη στην Κύπρο.
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Σε ποιά χώρα συμφέρει
να γίνεις μητέρα; 
Η άδεια μητρότητας στην Κύπρο και οι διακρίσεις για τους πατέρες

Ά δεια μητρότητας. Είναι αρκετή στην Κύπρο;
Ακόμα κι αν υπάρχει ως δικαίωμα για τις

γυναίκες, βρίσκει τους άντρες της χώρας μας,
σε δυσμενή θέση καθώς δεν αναγράφεται που-
θενά ως δικαίωμα του πατρός. Μια ομάδα γυναι-
κών στην Κύπρο, επαναστατεί και ζητά αλλαγή
της νομοθεσίας που σχετίζεται με την άδεια μη-
τρότητας. Άρχισαν μια καμπάνια ευαισθητοποίησης
μέσω του Avaaz που θεωρείται το μεγαλύτερο
και πιο ισχυρό διαδικτυακό κίνημα ακτιβιστών παγ-
κοσμίως. Ο στόχος να μαζευτούν 5000 χιλιάδες
υπογραφές με σκοπό οι υφιστάμενες και μέλλου-
σες μητέρες να μπορέσουν τα τυγχάνουν καλύ-
τερης αντιμετώπισης από το κράτος, επιτεύχθηκε.
Η φωνή τους, ενώθηκε με πάνω από 5 χιλιάδες
γυναίκες με σκοπό:
• να αλλάξει η νομοθεσία που σχετίζεται με την

άδεια μητρότητας δηλαδή να αυξηθεί το χρονικό
πλαίσιο της άδειας μητρότητας από 18 εβδο-
μάδες μέχρι 24 εβδομάδες (6μήνες) ή και πα-
ραπάνω, πληρωμένες από το κράτος.

• να δοθεί άδεια πατρότητας πέρα των 2 εβδο-
μάδων πληρωμένη από το κράτος προκειμένου
ο πατέρας να έχει ενεργότερη ανάμειξη στους
πρώτους μήνες της ζωής του παιδιού.

Σημειώνεται ότι το Νοέμβριο του 2015 η Ολο-
μέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα νόμο που
προνοεί σε περίπτωση πολλαπλής κύησης, η μη-
τέρα να δικαιούται επιπρόσθετη άδεια μητρότητας
λόγω των αυξανόμενων αναγκών που προκύπτουν. 

Επίσης ψήφισε ομόφωνα πρόταση νόμου για
επέκταση του χρονικού διαστήματος καταβολής
του επιδόματος μητρότητας κατά τέσσερις εβδο-
μάδες για κάθε παιδί πέραν του ενός που γεν-
νιέται από τον ίδιο τοκετό. Επιπλέον, η Ολομέλεια
ψήφισε κατά πλειοψηφία πρόταση νόμου για συμ-
περίληψη στην ερμηνεία του όρου μονογονεϊκή
οικογένεια της περίπτωσης της οικογένειας όπου
ένας έγγαμος γονέας ζει μόνος του με ένα του-
λάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, επειδή ο άλλος γο-
νέας εκτίει ποινή φυλάκισης διάρκειας έξι μηνών
και άνω.

Το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου χαιρέτισε
τότε, την ψήφιση του νόμου για επιπρόσθετη άδεια

μητρότητας σε περίπτωση πολλαπλής κύησης,
συγχαίροντας τη βουλευτή της ΕΔΕΚ, Ρούλα Μαυ-
ρονικόλα που υπέβαλε την πρόταση νόμου.
Υποστήριξε εξάλλου, ότι οι βελτιώσεις της νομο-
θεσίας της άδειας μητρότητας θα βοηθήσουν τις
γυναίκες να συνδυάσουν την εργασία με την οι-
κογένεια βελτιώνοντας την ποιότητα της οικογε-
νειακής τους ζωής.

Η δυσαρέσκεια του ΕΚ για
την απουσία άδειας πατρότητας

Τον περασμένο Μάιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για τις ανισότητες
μεταξύ ανδρών και γυναικών στο θέμα που εξα-
κολουθεί να υφίσταται σε πολλές χώρες. Σύμφωνα
με το ΕΚ, όλοι οι νέοι πατεράδες στην Ευρώπη
θα πρέπει να δικαιούνται άδεια πατρότητας διάρ-
κειας τουλάχιστον δύο εβδομάδων μετά τη γέν-
νηση του παιδιού τους. 

Μάλιστα, η Ολομέλεια, υιοθέτησε μή δεσμευτικό
ψήφισμα στο οποίο οι βουλευτές αναφέρονται
επίσης στο θέμα της γονικής άδειας -που είναι

επιπρόσθετη της άδειας μητρότητας και πατρό-
τητας, αλλά συχνά χορηγείται χωρίς αποδοχές
στους εργαζόμενους- και εκφράζουν τη λύπη τους
για τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στις
νομοθεσίες των κρατών-μελών της ΕΕ, παρά τη
σχετική οδηγία που είχε εγκριθεί από το 2010.
Σύμφωνα με τη Eurostat από τις γονεϊκές άδειες
που ζητήθηκαν το 2010 μόνο το 2,7% χορηγήθηκε
σε άνδρες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι «η
ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελμα-
τικής ζωής είναι θεμελιώδες δικαίωμα» το οποίο
θα πρέπει να διασφαλίζεται πλήρως. Σύμφωνα με
μια περσινή μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
ορισμένες χώρες δεν χορηγούν καθόλου άδεια
πατρότητας, όπως η Τσεχία, η Σλοβακία και η
Γερμανία. Αντιθέτως, οι άνδρες μετά τη γέννηση
του παιδιού τους δικαιούνται άδεια 11 ημερών
στη Γαλλία, 15 στην Ισπανία και 64 στη Σλοβενία.
Όσον αφορά τη γονική άδεια, η κατάσταση δια-
φοροποιείται σημαντικά από χώρα σε χώρα: στην
Αυστρία μπορεί να διαρκέσει μέχρι και τρία χρόνια,
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στο Λουξεμβούργο ένα έτος (έξι μήνες για κάθε
γονέα) και στην Κύπρο 18 εβδομάδες.

Χώρες με τα καλύτερα προνόμια
H Γερμανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία, είναι

οι χώρες με τα καλύτερα προνόμια για την μητέρα
και τον πατέρα, ενώ τις χειρότερες επιδόσεις
έχουν οι ΗΠΑ, όπου 1 στις 4 νέες μητέρες γυρνάει
στη δουλειά 2 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Στην
Ελλάδα, οι νέες μητέρες βρίσκονται θεωρητικά
τουλάχιστον σε σχετικά καλύτερη μοίρα από πολ-
λές άλλες χώρες του δυτικού κόσμου. Στον ιδιω-
τικό τομέα, οι μητέρες, ανεξάρτητα με την σχέση
εργασίας που έχουν, δικαιούνται άδεια τοκετού
και λοχείας συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων
(119 ημέρες). Από αυτές, οι 56 ημέρες είναι πριν
τον τοκετό και οι 63 μετά. Σε περίπτωση θηλα-
σμού, μετά το τέλος αυτών των 17 εβδομάδων,
μπορούν να έχουν μειωμένο κατά 2 ώρες ωράριο
για τους επόμενους 12 μήνες. 

Στη Σουηδία μια μητέρα, δικαιούται να λείψει με
άδεια τοκετού για 11 μήνες και να παίρνει το 80%
του μισθού της με ανώτερο πλαφόν τα 2.900 δο-
λάρια μηνιαίως. Ακόμη μπορεί να απουσιάσει για
τρεις μήνες παραπάνω, αφού καλύψει τους 11
μήνες, και να πληρώνεται με 230 δολάρια μηνι-
αίως. Επιπροσθέτως, ο νόμος στη Σουηδία δίνει
το δικαίωμα και στον σύζυγο αν θέλει να λείψει
για ένα μήνα, πέραν της κανονικής του άδειας,
διατηρώντας το 80% του μισθού του. Αυτά τα οι-
κονομικά οφέλη μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι
γονείς ώσπου το παιδί τους να γίνει οκτώ χρόνων. 

Στον Καναδά, υπάρχει άδεια μητρότητας (τόσο
για τις βιολογικές μητέρες, όσο και για τις πα-
ρένθετες) και άδεια πατρότητας, μέσα στον χρόνο
που έχει γεννηθεί το παιδί. Να σημειωθεί ότι η
ίδια άδεια προβλέπεται ακόμα κι αν το παιδί έχει
υιοθετηθεί. Ο συνολικός χρόνος της άδειας είναι

μέχρι 50 εβδομάδες. Η άδεια μητρότητας είναι
μέχρι τις 15 εβδομάδες και μετά υπάρχουν 35
εβδομάδες γονικής άδειας, η οποία μπορεί να
χωριστεί ανάμεσα στους δύο γονείς, όπως επι-
θυμούν οι ίδιοι. 

Στην Αυστραλία έχει κανείς δυο επιλογές. Υπάρ-
χει η δυνατότητα της άδειας μετ’ αποδοχών που
προέρχεται από τους εργοδότες και η δυνατότητα
κάλυψης από την κυβέρνηση σε περίπτωση που
κάποιος είναι άνεργος, ελεύθερος επαγγελματίας
ή δεν εργάζονται αρκετό καιρό ώστε να καλυφθούν
από τον εργοδότη τους (μίνιμουμ 12 μήνες). Όσον
αφορά την κάλυψη από τον εργοδότη, δίνεται 12
μήνες άδεια άνευ αποδοχών για κάθε γονέα και
το δικαίωμα να επιστρέψει κανείς στη δουλειά
στην ίδια θέση. Οι κοινωνικές υπηρεσίες προ-
σφέρουν γενικά 12 με 16 εβδομάδες άδεια με
πληρωμή όλου του μισθού. 

Στην Γερμανία είναι σχεδόν αδύνατο να απολυθεί
μία έγκυος ή οι νέες μητέρες για 4 μήνες μετά
τον τοκετό. Υπάρχει μία εργασιακή ρήτρα για τις
τελευταίες 6 εβδομάδες της εγκυμοσύνης και 8
εβδομάδες μετά τον τοκετό. Μετά από αυτό το
χρονικό διάστημα, οι μητέρες μπορούν να απο-

φασίσουν αν θα επιστρέψουν στην δουλειά ή θα
κάνουν αίτηση για άδεια μητρότητας. Οι γονείς
(τόσο οι γυναίκες, όσο και οι άντρες) δικαιούνται
έως και τρία χρόνια άδεια μητρότητας. Μετά από
αυτό το χρονικό διάστημα μπορούν να επιστρέ-
ψουν στην εργασία τους, στην ίδια ακριβώς θέση
που είχαν. Και οι δύο γονείς μπορούν να πάρουν
ταυτόχρονα άδεια και, επίσης, μπορούν να χωρί-
σουν τα τρία αυτά χρόνια και διαφορετικές χρο-
νικές περιόδους. 

Στην Ιταλία, η υποχρεωτική άδεια μητρότητας
διαρκεί 5 μήνες. Ξεκινά 2 μήνες πριν από τον το-
κετό και συνεχίζεται για 3 μήνες μετά τη γέννα.
Σε περίπτωση που η εγκυμοσύνη είναι ομαλή και
χωρίς προβλήματα, η άδεια μπορεί να ξεκινήσει
έναν μήνα πριν τον τοκετό και να διαρκέσει έως
και 4 μήνες μετά. Κατά τη διάρκεια της άδειας
μητρότητας, οι περισσότεροι από αυτούς που ερ-
γάζονται στον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνουν το 80%
του μισθού τους ενώ όσοι εργάζονται στο δημόσιο
λαμβάνουν τον συνολικό μισθό τους, καθώς και
οποιοδήποτε επίδομα δικαιούνται ανεξάρτητα. Οι
γονείς, μπορούν να ζητήσουν επιπλέον άδεια, 6
μήνες μετά τον τοκετό, λαμβάνοντας το 30% του
μισθού τους. Αίτηση για αυτή την προαιρετική
άδεια μπορούν να κάνουν και οι πατεράδες και
μπορεί να γίνει μέχρι το όγδοο έτος τους παιδιού. 

Στην Ισπανία, οι μητέρες παίρνουν 16 εβδομάδες
άδεια μητρότητας και λαμβάνουν ολόκληρο τον
μισθό τους. Οι πατέρες δικαιούνται 13 με 15 μέ-
ρες άδεια, αλλά μπορούν να λείψουν έως και 10
εβδομάδες εάν η μητέρα δεν θέλει να λάβει τις
16 εβδομάδες που δικαιούται. Οι εργαζόμενες
μητέρες μπορούν, επίσης, να ζητήσουν μειωμένο
ωράριο μέχρι τα παιδιά τους να γίνουν 12 ετών. 

Στην Γαλλία, οι μητέρες δικαιούνται 16 εβδο-
μάδες άδεια. Συγκεκριμένα, είναι οι τελευταίες
6 εβδομάδες της εγκυμοσύνης και 10 εβδομάδες
μετά τον τοκετό. Η άδεια μπορεί να είναι διαφο-
ρετική ανάλογα με το πόσα παιδιά περιμένει η
μητέρα ή αν έχει άλλα παιδιά στην οικογένεια.
Για παράδειγμα, αν μία γυναίκα περιμένει το τρίτο
της παιδί, δικαιούται 26 εβδομάδες άδεια. 
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55η Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου

Η Κύπρος έχει ανάγκη στρατηγικής
και κοινών προσπαθειών 

Πενήντα πέντε χρόνια παρουσίας στα οικονομικά δρώμενα του τόπου συμπλήρωσε φέτος ο Σύνδεσμος
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, με τον Πρόεδρο του Δημήτρη Βάκη, να τονίζει πως η Κύπρος είναι
κοντά στο να κερδίσει ξανά τη θέση που τις αρμόζει ως ισχυρό διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, φτάνει να
υπάρξει συντονισμός μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων.

Μ ιλώντας στο EUROΚΕΡΔΟΣ, ο Δημήτρης
Βάκης είπε πως παρ’ όλες τις αντίξοες

συνθήκες του 2013, η Κύπρος συνέχισε να είναι
ένα περιφερειακό διεθνές επιχειρηματικό κέν-
τρο. «Είναι γεγονός, φυσικά, ότι, πέραν από τα
θέματα που αφορούν ειδικά την Κύπρο, το πε-
ριβάλλον διεθνώς έχει αλλάξει. Για παράδειγμα,
στη Ρωσία ψηφίστηκε η νομοθεσία για το de-
offshorisation, με βάση την οποία, εκτός κι αν
μια επιχείρηση έχει πραγματική οικονομική δρα-
στηριότητα εκτός της χώρας (π.χ. στην Κύπρο),
τα κέρδη της ενδεχόμενα θα φορολογούνται
στη Ρωσία. Αυτό σημαίνει ότι μια Ρωσική επι-
χείρηση, για να απολαμβάνει πλήρως τα οφέλη

της ύπαρξης της στην Κύπρο, χρειάζεται να
έχει ουσιαστική, πραγματική βάση εδώ». 

Συντονισμός ενεργειών
Συνεχίζοντας είπε πως «η ευρωπαϊκή και διε-

θνής τάση είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Άλλα
παραδείγματα αλλαγής είναι οι πρόσφατες διε-
θνείς συμφωνίες και Ευρωπαϊκές νομοθεσίες
που αφορούν διαφάνεια, όπως και ανταλλαγή
μεταξύ φορολογικών αρχών πληροφοριών για
φορολογουμένους και για συμφωνίες μεταξύ φο-
ρολογικών αρχών και διεθνών εταιρειών. Η Κύ-
προς εφαρμόζει όλες αυτές τις νέες υποχρεώ-
σεις. Παρόλα αυτά, έχουμε να ξεπεράσουμε την

αρνητική εικόνα που δημιουργήθηκε με τα γε-
γονότα του 2013 και ταυτόχρονα να αποδείξουμε
ότι το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο είναι σύγχρονο,
συμβατό με όλες τις διεθνείς πρακτικές, και,
ταυτόχρονα, υπάρχει πλέον ασφάλεια και αξιο-
πιστία». «Συνεπώς, θεωρώ ότι είμαστε κοντά
στο να θεωρηθεί ξανά η Κύπρος ισχυρό διεθνές
επιχειρηματικό κέντρο, φτάνει να συντονίσουμε
τις ενέργειες μεταξύ μας και με τους κρατικούς
φορείς και υπηρεσίες, ώστε να εκπέμπουμε το
ίδιο μήνυμα και την ίδια εικόνα μέσα από τις
ενέργειες μας αυτές. Επίσης, λαμβάνοντας υπό-
ψη ότι θέλουμε να προσελκύσουμε επιχειρήσεις
που θα δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα έδρα
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και ουσιαστική βάση στην Κύπρο, θεωρώ ότι είναι
σημαντικό να προβάλουμε το συνολικό οικονομικό
όφελος μιας τέτοιας κίνησης. Αυτό το όφελος
προκύπτει, ασφαλώς, εν μέρει, λόγω ευνοϊκού
φορολογικού καθεστώτος, αλλά όχι μόνο. Πι-
στεύω ότι το συνολικό κόστος λειτουργίας μιας
επιχείρησης στην Κύπρο συγκρίνεται πολύ ευ-
νοϊκά σε σχέση με ανταγωνιστικά κέντρα. Αν κά-
ποιος λάβει επίσης υπόψη του και όλα τα άλλα
πλεονεκτήματα της Κύπρου (όπως εξειδικευμένο
επαγγελματικό προσωπικό εκπαιδευμένο στην
Ευρώπη, καιρικές συνθήκες, ασφάλεια, πρόσβα-
ση στην αγορά της ΕΕ κ.ά.), θα συμπεράνει ότι
η Κύπρος αποτελεί ιδανική βάση».

Προκλήσεις
Σχολιάζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει

ο σύνδεσμος και το επάγγελμα του εγκεκριμένου
λογιστή ο κ. Βάκης είπε ότι ο ΣΕΛΚ καλείται να
διαχειριστεί από τη μια την ενημέρωση και εκ-
παίδευση των μελών του αναφορικά με τις αυ-
ξανόμενες τους υποχρεώσεις σε σχέση με τις
νέες νομοθεσίες και άλλες αλλαγές, ενώ από
την άλλη, ως εποπτικό όργανο, να παρακολουθεί
την εφαρμογή των σχετικών νόμων. 

«Ευρύτερα, η σημαντική πρόκληση είναι να συ-
νεχίσουμε να αναβαθμίζουμε τους επαγγελματίες
μέλη μας και συνεπώς το επάγγελμα στο σύνολο
του, ώστε να θεωρείται από τα άριστα στην Ευ-
ρώπη, με σκοπό να ενδυναμώνονται τα πλεονε-
κτήματα της Κύπρου ως κέντρο παροχής αυτών
των υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτά, σαν ΣΕΛΚ,
δημιουργούμε στενότερες σχέσεις με πρόσωπα
και οργανωμένα σύνολα που μπορούν να παίξουν
ρόλο, είτε βοηθώντας τον ΣΕΛΚ, είτε και με τον
ΣΕΛΚ να συμβάλλει ή να συμμετέχει σε συγκε-
κριμένες δραστηριότητες, τόσο στην Κύπρο όσο
και στο εξωτερικό». 

Η επόμενη μέρα 
Όσον αφορά τον ΣΕΛΚ και το ρόλο του σε εν-

δεχόμενη λύση του κυπριακού, ανέφερε πως
ένα από τα στρατηγικά θέματα που απασχολούν
τον σύνδεσμο είναι η επόμενη μέρα σε περί-
πτωση λύσης του Κυπριακού. 

«Ο ΣΕΛΚ δεν έχει ούτε και πρέπει να έχει πο-
λιτικές θέσεις. Για εμάς κάποια βασικά θέματα
που είναι σημαντικά είναι τα ακόλουθα: Η οικο-
νομία πρέπει να είναι ενιαία και χωρίς στρεβλώ-
σεις ή ουσιαστικές διαφορές. Αυτό μεταφράζεται
σε ίδιους κανόνες, ίδιο φορολογικό σύστημα και
συντελεστές, ίδιο δίκαιο, ίδια απονομή δικαιο-
σύνης, ίδιους κανόνες και άσκηση εποπτείας
και ούτω καθ’ εξής. Διαφορετικά, θα υπάρχει
εσωτερικός ανταγωνισμός και διαφορετική προ-
βολή εικόνας στο εξωτερικό. Επίσης, οι εποπτικοί
θεσμοί και η εφαρμογή των νόμων πρέπει να εί-

ναι κοινοί. Εκεί που χρειάζεται, πρέπει να δοθεί
τεχνική βοήθεια και κατάρτιση στους συμπατριώ-
τες μας Τουρκοκύπριους ώστε να μπορούν να
λειτουργήσουν με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα,
που περιλαμβάνουν λογιστικές και ελεγκτικές
αρχές, νόμους και κώδικα ηθικής δεοντολογίας.
Παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι
Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που
συνομολόγησε η Κυπριακή Δημοκρατία με τρίτα
κράτη, συνεχίζουν να ισχύουν και να εφαρμό-
ζονται σε όλη την επικράτεια».

«Κατ’ επέκταση, ο ΣΕΛΚ ετοιμάζει κείμενο με
τις βασικές του θέσεις σε σχέση με το θέμα αυ-
τό», σημείωσε.

Ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού
Στη φετινή Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΚ,

η οποία είχε επετειακό χαρακτήρα, καθώς συμ-
πληρώθηκαν 55 χρόνια από την ίδρυση του, εξε-
τάστηκαν οι οικονομικές καταστάσεις και εκθέ-
σεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανε-
ξάρτητου Ελεγκτή για το έτος 2015, ενώ έγινε
και η εκλογή νέων μελών στη θέση εκείνων που
αποχώρησαν. Ο κ. Βάκης από το βήμα της συ-
νέλευσης τόνισε ότι «Δεν λειτουργούμε μέσα
από ένα στεγανό σιλό, αλλά αποτελούμε χώρα
Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ανοι-
χτή οικονομία και κύρια βιομηχανία αυτή της πα-
ροχής χρηματοοικονομικών και επαγγελματικών
υπηρεσιών. Κάθε αλλαγή στο διεθνές περιβάλ-
λον, μας επηρεάζει».

Όπως ανέφερε ο Τομέας Παροχής Υπηρεσιών
αποτελεί τον κύριο αιμοδότη σήμερα για την κυ-
πριακή οικονομία, με συνεισφορά πέραν του 30%
στο ΑΕΠ. Οι διεθνείς εξελίξεις αναμένεται ότι
θα επηρεάσουν σημαντικά τον Τομέα, ο οποίος

καλείται να αξιολογήσει τα νέα δεδομένα. Ως
εκ τούτου, συνέχισε, ενδείκνυται να καθοριστούν
το συντομότερο δυνατό συγκεκριμένες στρατη-
γικές, μέσω των οποίων θα επαναπροσανατο-
λιστεί ο υφιστάμενος Τομέας Παροχής Υπηρε-
σιών με σκοπό τη μετεξέλιξή του σε αυτό που
προδιαγράφει το διεθνές σκηνικό.

Ο κ. Βάκης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «Βρι-
σκόμαστε στο μεταίχμιο μιας νέας διεθνούς τά-
ξης πραγμάτων και αυτό που έχουμε να κάνουμε
είναι να προετοιμαστούμε και να προσαρμόσουμε
τη στρατηγική μας το συντομότερο.»

Όπως τονίστηκε στη Γενική Συνέλευση του
ΣΕΛΚ, υπάρχει αδήριτη ανάγκη για την εκπόνηση
ενός νέου στρατηγικού πλάνου αναφορικά με
την οικονομία του τόπου, και ειδικά για τον τομέα
παροχής υπηρεσιών. Στον σχεδιασμό αυτό είναι
απαραίτητο να συμπεριληφθούν δράσεις οι οποί-
ες να αποσκοπούν στη βελτίωση της ανταγωνι-
στικότητας της χώρας.

Παράλληλα, σημειώθηκε η ανάγκη για την επί-
σπευση των δομικών και θεσμικών μεταρρυθμί-
σεων, την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυ-
βέρνησης σε όλο το φάσμα της δημόσιάς υπη-
ρεσίας, τη στελέχωση και ενδυνάμωση των τμη-
μάτων και υπηρεσιών εκείνων που σχετίζονται
τόσο με την κάθοδο ξένων επενδυτών και επι-
χειρηματιών στην Κύπρο όσο και με τις υποχρε-
ώσεις των αρμόδιων αρχών για αδειοδότηση,
εποπτεία και κανονιστική συμμόρφωση και τον
εμπλουτισμό του φάσματος των παρεχόμενων
υπηρεσιών διεθνώς. 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Τέλος, σχετικά με την ανάδειξη μελών στο νέο

Διοικητικό Συμβούλιο, εκλογή στις τέσσερις κε-
νές θέσεις πέτυχαν οι Αντώνης Βασιλείου, Κυ-
ριάκος Ζάγκουλος, Σταύρος Παντζαρής και Οδυσ-
σέας Χριστοδούλου. 

Πρόεδρος: 
Δημήτρης Βάκης
Αντιπρόεδρος: 
Μάριος Σκανδάλης
Γραμματέας:
Μαρία Παστελλοπούλου
Μέλη:
Ανδρέας Ανδρέου
Αντώνης Βασιλείου
Χρίστος Βασιλείου
Κυριάκος Ζάγκουλος
Πιερής Μάρκου
Σταύρος Παντζαρής
Φίλιππος Ραπτόπουλος
Σπύρος Σπύρου
Δημήτρης Ταξιτάρης
Νίκος Χειμαρίδης
Οδυσσέας Χριστοδούλου
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΚΟΥ
Πρόεδρος Αεροπορικής Εταιρείας COBALT

Στόχος της COBALT
η «απογείωση» της Κύπρου

Η COBALT, η νέα αεροπορική εταιρεία της
Κύπρου, άνοιξε τα φτερά της δίνοντας έμ-

φαση στην ποιοτική εξυπηρέτηση και στις αντα-
γωνιστικές τιμές, και πλέον στοχεύει στο να
«απογειώσει» την Κύπρο. Σε συνέντευξη του
στο EUROΚΕΡΔΟΣ, ο Πρόεδρος της COBALT,
Γρηγόρης Διάκου, εξηγεί με ποιο τρόπο η εται-
ρεία φιλοδοξεί να συμβάλει στην προσέλκυση
μεγάλου ρεύματος επιβατών προς την χώρα μας,
αλλά και στους σχεδιασμούς της εταιρείας για
απευθείας πτήσεις προς Ρωσία, Κίνα, Νότια
Αφρική και Βόρεια Αμερική. Σημειώνει επίσης,
πως στόχος της COBALT είναι να διαφοροποιηθεί
αρκετά από τις υπόλοιπες αεροπορικές εται-
ρείες χαμηλού κόστους, που δραστηριοποιούνται
ήδη στην Κύπρο. 

- H COBALT είναι μια εταιρεία χαμηλού κό-
στους, την οποία έχετε χαρακτηρίσει ως μια
εταιρεία «νέας γενιάς». Τι εννοείτε με τον
χαρακτηρισμό αυτόν και πού στοχεύει το πτη-
τικό της πρόγραμμα;

- Στόχος της COBALT είναι να διαφοροποιηθεί
αρκετά από τις υπόλοιπες αεροπορικές εται-
ρείες χαμηλού κόστους, που δραστηριοποιούνται
στην Κύπρο, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Η
COBALT είναι ένας αερομεταφορέας που πι-
στεύει πως το ταξίδι είναι εξίσου σημαντικό με
τον προορισμό. Για αυτό, αντιμετωπίζει τους επι-
βάτες σαν πελάτες με πραγματική αξία, προ-
σφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, στη
χαμηλότερη δυνατή τιμή. Ταυτόχρονα, η COBALT
είναι μια αεροπορική εταιρεία που επικεντρώ-

νεται στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες,
κάτι που αντικατοπτρίζεται τόσο στην ασφάλεια,
όσο και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε κατά
τη διάρκεια των πτήσεών μας, όπως το καινο-
τομικό σύστημα διασκέδασης που είναι εγκατε-
στημένο στα αεροσκάφη μας. Αυτό αποτελεί την
ειδοποιό διαφορά μας από τις υπόλοιπες αερο-
πορικές εταιρείες. Όσον αφορά το πτητικό μας
πρόγραμμα, κύριοι στόχοι μας είναι η σύνδεση
της Κύπρου με όσο το δυνατόν περισσότερους
προορισμός σε όλο τον κόσμο, η δημιουργία μιας
σημαντικής περιφερειακής βάσης αερομεταφο-
ρών στη Λάρνακα και η κάλυψη του κενού που
προέκυψε από το κλείσιμο των Κυπριακών Αε-
ρογραμμών. 

- Όπως έχετε δηλώσει, η COBALT είναι μια
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εταιρεία με ιδιώτες Κύπριους και ξένους με-
τόχους. Κατά καιρούς, όμως, ακούστηκαν
διάφορα όσον αφορά τη μετοχική σύνθεση
της εταιρείας και την προσέλευση των επεν-
δυτικών κεφαλαίων. Τι απαντάτε; 

- Η μετοχική σύνθεση της COBALT αποτελείται,
κατά πλειοψηφία, από Κύπριους και Ευρωπαίους
επενδυτές. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι, όπως
ήδη γνωρίζουν οι περισσότεροι, οι αρμόδιες αρ-
χές της κάθε χώρας ελέγχουν εξονυχιστικά τη
μετοχική σύνθεση κάθε εταιρείας, προκειμένου
να εκδώσουν οποιαδήποτε άδεια, κάτι το οποίο
έγινε – και μάλιστα ενδελεχώς – στην περίπτωση
της COBALT. 

- Χαρακτηρίσατε την COBALT ως το νέο εθνι-
κό αερομεταφορέα της Κύπρου και πολλοί
ήταν αυτοί που αντέδρασαν. Τονίσατε, επίσης,
πως ένας εύρωστος εθνικός αερομεταφορέας
είναι ζωτικής σημασίας για τις εθνικές μας
υποδομές. Επιμένετε στον χαρακτηρισμό αυ-
τό; 

- Φυσικά. Η χώρα μας -και κατά συνέπεια οι
κάτοικοί της- έχει μείνει χωρίς εθνικό αερομε-
ταφορέα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άμεσο
αποτέλεσμα του κλεισίματος των Κυπριακών Αε-
ρογραμμών ήταν η απότομη αύξηση των ναύλων,
με αποτέλεσμα οι να πληρώνουν εξωφρενικά
ποσά, προκειμένου να ταξιδέψουν σε παραδο-
σιακούς προορισμούς, όπως η Αθήνα και το Λον-
δίνο. Η COBALT επιχειρεί να βάλει ένα τέλος
σε αυτή την αδικία, προσφέροντας value for mo-
ney επιλογές σε όσους ταξιδεύουν από και προς
την Κύπρο. 

- Το κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών
άφησε αναμφίβολα ένα κενό στην αεροσυν-
δεσιμότητα της Κύπρου, που κάποιες εται-
ρείες προσπάθησαν να καλύψουν. Ποιο είναι
το μερίδιο αγοράς που θα διεκδικήσει η CO-
BALT από αυτό το κενό;

- Το κενό που άφησαν οι Κυπριακές Αερογραμ-
μές ήταν, όντως, πολυεπίπεδο και με άμεσες
και αρνητικές επιπτώσεις για τους επιβάτες.
Πρόκειται για ένα λειτουργικό κενό -η συχνότητα
πτήσεων μεταξύ Λάρνακας και προορισμών που
παραδοσιακά ανήκαν στις προτιμήσεις των επι-
βατών μειώθηκε- αλλά και συναισθηματικό, οι
Κύπριοι έμειναν, κυριολεκτικά, χωρίς φτερά. Οι
ξένες εταιρείας που άρχισαν να δραστηριοποι-
ούνται στη χώρα μας μετά το κλείσιμο των Κυ-
πριακών Αερογραμμών κάλυψαν αυτό το κενό
μόνο έως έναν συγκεκριμένο βαθμό, ενώ συνε-
χίζονται να παρατηρούνται μονοπωλιακές τάσεις
στην αγορά. Στόχος της COBALT είναι να καλύψει
πλήρως αυτό το κενό, και λειτουργικά με την
πληθώρα προορισμών που περιλαμβάνονται και
θα προστίθενται σταδιακά στο πτητικό της πρό-
γραμμα, αλλά και συναισθηματικά, αφού αποτελεί

μια καθαρά κυπριακή εταιρεία, εγγεγραμμένη
στην Κύπρο, με βάση τη Λάρνακα και με Κύπρι-
ους, κατά πλειοψηφία, μετόχους.  

- Ποιους προορισμούς περιλαμβάνει αυτή τη
στιγμή το πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας
και ποιες προσθήκες αναμένονται μέχρι τον
Σεπτέμβριο; Επίσης, πότε αναμένεται η προ-
σθήκη πτήσεων προς μακρινούς προορισμούς,
όπως η Κίνα, η Νότια Αφρική και οι ΗΠΑ;

- Όπως έχω δηλώσει, στόχος της COBALT είναι
η αποκατάσταση της αδικίας που έχουν υποστεί
όσοι ταξιδεύουν από και προς τη Λάρνακα, μετά
το κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών. Κι-
νούμενη προς αυτή την κατεύθυνση, και με απώ-
τερο σκοπό το τέλος των μονοπωλιακών τάσεων
που παρατηρούνται στον κλάδο των αερομετα-
φορών, η COBALT έχει ήδη εντάξει σημαντικούς
προορισμούς στο πτητικό της πρόγραμμα, όπως
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά και Λον-
δίνο, ενώ, βάσει των σχεδιασμών της εταιρείας,
μέχρι τον Σεπτέμβριο θα πετάμε και σε Παρίσι,
Άμστερνταμ, Βηρυτό και Τελ Αβίβ. Ακόμα, κατά
τη διάρκεια του 2017, ο στόλος της COBALT
αναμένεται να επεκταθεί με μακρινών αποστά-
σεων αεροσκάφη, που θα συνδέουν απευθείας
την Κύπρο με διάσημους προορισμούς στη Ρω-
σία, την Κίνα, τη Νότια Αφρική και τη Βόρεια Αμε-
ρική. 

- Πόσα αεροσκάφη περιλαμβάνει ο στόλος
της εταιρείας αυτή τη στιγμή και ποια τα πλά-
να επέκτασής του;

- Αυτή τη στιγμή ο στόλος της COBALT απο-
τελείται από 5 αεροσκάφη, τύπου Airbus A319,
A320 και A321. 

- Από πόσα άτομα αποτελείται το προσωπικό
της εταιρείας σήμερα και πόσοι από αυτούς
είναι πρώην υπάλληλοι των Κυπριακών Αε-
ρογραμμών; 

- Εκτός από τις αρνητικές επιπτώσεις για τους
επιβάτες, το κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμ-
μών ανάγκασε και πολλούς άρτια εκπαιδευμέ-
νους και με άριστες γνώσεις και ικανότητες πι-
λότους και επαγγελματίες της αεροπλοΐας να
αναζητήσουν ευκαιρίες στο εξωτερικό. Αυτό,
θεωρήσαμε πως θα ήταν καταστροφικό για την
Κύπρο, αν συνεχιζόταν. Έτσι, σαν μια κυπριακή
εταιρεία, που ένας από τους στόχους της είναι
η περαιτέρω στήριξη και ενίσχυση της οικονομίας
της χώρας μας, προσπαθήσαμε να εργοδοτή-
σουμε όσους περισσότερους πρώην υπαλλήλους
των Κυπριακών Αερογραμμών μπορούσαμε. Στην
COBALT εργάζονται, σήμερα, περίπου 200 υπάλ-
ληλοι, η πλειοψηφία των οποίων είναι πρώην
υπάλληλοι των Κυπριακών Αερογραμμών. 

Διανύουμε ήδη μια πολύ «δυνατή» χρονιά, όσον
αφορά τον τουρισμό. Εσείς πού τοποθετείτε
την COBALT σε έναν χρόνο από τώρα;

Στόχος της COBALT, σε έναν χρόνο από τώρα,
είναι να δει το όραμά της, για μια ισχυρή τουρι-
στικά Κύπρο, να πραγματοποιείται. Η Κύπρος
είναι ένας ολόχρονος τουριστικός προορισμός
και έτσι θέλουμε να την προβάλουμε σε όλο τον
κόσμο. Ταυτόχρονα, η COBALT σκοπεύει να έχει
δεσπόζουσα θέση, τόσο στον παγκόσμιο χάρτη
των αερομεταφορών, όσο και στις καρδιές όλων
των Κυπρίων, που έχουν ανάγκη από έναν εύ-
ρωστο εθνικό αερομεταφορέα. 
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16η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Petrolina (Holdings) Public Ltd

Συνέχεια στη στρατηγική ανάπτυξη
με επενδύσεις σε έργα υποδομής
Αύξηση κερδοφορίας και καταβολή μερίσματος

Η Petrolina (Holdings) Public Ltd συνεχίζει τη
στρατηγική ανάπτυξη της, με επενδύσεις

σε έργα υποδομής, όπως η κατασκευή νέων εγ-
καταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών στο
Βασιλικό και στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Στην 16η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Petrolina
(Holdings) Public Ltd, παρουσιάστηκαν τα οικο-
νομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το 2015,
όπου σημείωσε αυξημένη κερδοφορία σε σχέση
με το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με τα οικονομικά της αποτελέσματα
της εταιρείας για το 2015, το κέρδος πριν τη
φορολογία ανήλθε στα 8,3 εκ. ευρώ έναντι 5,8
εκ. ευρώ το 2014, ενώ το κέρδος μετά τη φο-
ρολογία ανήλθε στα 7,2 εκ. ευρώ έναντι 5,2 εκ.

ευρώ το προηγούμενο έτος. Με βάση τα πιο πά-
νω αποτελέσματα, το κέρδος ανά μετοχή υπο-
λογίζεται στα 8,28 σεντ έναντι 5,94 σεντ το
2014. Λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές καθώς
και τη γενικότερη μερισματική πολιτική της εται-
ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε
καταβολή πρώτου προμερίσματος ύψους 1,0

σεντ τον Σεπτέμβριο του 2015 και δεύτερου
προμερίσματος ύψους 2,89 σεντ τον Απρίλιο
του 2016, ενώ στη διάρκεια της Συνέλευσης εγ-
κρίθηκε η πρόταση για καταβολή τελικού μερί-
σματος ύψους 2,5 σεντ ανά μετοχή. Έτσι, το συ-
νολικό μέρισμα για το 2015 ανέρχεται στα 6,39
σεντ ανά μετοχή ή 18,8% επί της ονομαστικής
αξίας της μετοχής.

Αναβάθμιση των πρατηρίων 
Ο Κίκης Λευκαρίτης, Εκτελεστικός Πρόεδρος

της εταιρείας, μιλώντας στην Ετήσια Γενική Συ-
νέλευση, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της
ανέγερσης νέων δεξαμενών αποθήκευσης πε-
τρελαιοειδών σε ιδιόκτητη γη στην περιοχή Βα-
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σιλικού καθώς και στο έργο ανέγερσης αποθη-
κευτικών χώρων στο αεροδρόμιο Λάρνακας το
οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναφέρθηκε επίσης
στην οργανική ανάπτυξη και συνεχή αναβάθμιση
του δικτύου πρατηρίων της εταιρείας στα πρό-
τυπα ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε θέματα
ασφάλειας, περιβάλλοντος, λειτουργικότητας
και εμφάνισης.

Διασφάλιση των προοπτικών
ανάπτυξης 

Ο Εκτελεστικός Σύμβουλος Οικονομικών της
εταιρείας Ντίνος Λευκαρίτης, αναφέρθηκε στις
ενέργειες μετακίνησης των εγκαταστάσεων στο
Βασιλικό, τόσο για τα πετρελαιοειδή με την κα-
τασκευή του νέου τερματικού, όσο και για το
υγραέριο με την πρόσφατη δημιουργία κοινο-
πραξίας για την κατασκευή κοινής εγκατάστασης.
Αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες που κα-
ταβάλλει η εταιρεία με στόχο την ανάπτυξη και
μεταμόρφωση του βορείου παραλιακού μετώπου
της Λάρνακας με τρόπο που να προσδώσουν
στην αναπτυξιακή πορεία όχι μόνο της εταιρείας,
αλλά και της Λάρνακας και της κυπριακής οικο-

νομίας γενικότερα.
«Η χρονιά που μας πέρασε ήταν αρκετά δύ-

σκολη για την κυπριακή οικονομία, όπως και το
2014. Η έξοδος από τον μηχανισμό στήριξης τον
Μάρτιο του 2016 δεν αλλάζει το γεγονός ότι η
κυπριακή οικονομία παραμένει ευάλωτη. Σίγουρα,
απαιτείται αρκετή ακόμη προσπάθεια από όλους
τους φορείς της κυπριακής οικονομίας μέχρι να
επανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητα και την
αξιοπιστία μας στις διεθνείς αγορές. Για αυτό
τον λόγο είναι ευθύνη όλων μας να δουλέψουμε
σκληρά για να διασφαλίσουμε τις προοπτικές
των επόμενων γενεών στη βάση μιας πιο εύρω-
στης οικονομίας», σημείωσε.

Προχωρώντας πάρα πέρα ανέφερε πως, μέσα
στο αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον που δρα-
στηριοποιείται η εταιρεία, κύριο μέλημα της Πε-
τρολίνα ήταν και παραμένει η διαφύλαξη των οι-
κονομικών της πόρων και της ανταγωνιστικότητάς
της, καθώς και η διασφάλιση των προοπτικών
ανάπτυξης.

«Έτσι, το 2015 και παρά την οικονομική ύφεση,
η εταιρεία μας, με συγκροτημένη στρατηγική,
κατάφερε να πετύχει αυξημένη κερδοφορία σε

σύγκριση με το 2014. Έχοντας μακροπρόθε-
σμους στόχους, η εταιρεία μας συνεχίζει την
επένδυσή της σε έργα υποδομής. Το έργο ανέ-
γερσης νέων δεξαμενών αποθήκευσης πετρε-
λαιοειδών σε ιδιόκτητη γη στην περιοχή Βασιλι-
κού έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ το έργο ανέ-
γερσης αποθηκευτικών χώρων στο αεροδρόμιο
Λάρνακας βρίσκεται σε εξέλιξη. Επίσης, η Πε-
τρολίνα προχωρεί στην οργανική ανάπτυξη και
αναβάθμιση του δικτύου πρατηρίων στα πρότυπα
ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε θέματα ασφά-
λειας, περιβάλλοντος, λειτουργικότητας και εμ-
φάνισης», ανέφερε. Όπως αναφέρεται στην ετή-
σια έκθεση του συγκροτήματος για το 2015,
υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για την επιτυχή
αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς, οι
οποίες είναι συνεχείς και έντονες.

Τέλος κατά τη διάρκεια του 2015 το συγκρό-
τημα λειτουργούσε 99 πρατήρια καυσίμων σε
παγκύπρια βάση, εκ των οποίων τα 21 από αυτά
είναι κτισμένα σε ιδιόκτητη γη, ενώ όσον αφορά
το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν υπήρξαν
αλλαγές κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση
έτους.
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ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΕΟ

Στόχος της ΚΕΟ η ενδυνάμωση
της προϊοντικής της γκάμας

Α ύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4,95%
πέτυχε το 2015 το Συγκρότημα της ΚΕΟ,

σε σχέση με το 2014, παρά τα όποια προβλήματα
της κυπριακής οικονομίας, αλλά και τον έντονο
ανταγωνισμό που επικρατεί στην κυπριακή αγορά.
Η προσήλωση στη μείωση του λειτουργικού κό-
στους, και παρά τις πιέσεις που επέφερε η μεί-
ωση των τιμών καταναλωτή,  είχε ως αποτέλεσμα
τη  βελτίωση  της λειτουργικής κερδοφορίας του
Συγκροτήματος με το κέρδος από εργασίες για
το 2015 να ανέρχεται σε 2 εκ. ευρώ, έναντι 1,1
εκ. ευρώ κατά το 2014.

«Βασικός πυλώνας προς επίτευξη των αποτε-
λεσμάτων αυτών αποτέλεσε η συνεχιζόμενη εμ-
μονή του Συγκροτήματος για παραγωγή και διά-
θεση άριστης ποιότητας προϊόντων και ο συνε-
χόμενος εκσυγχρονισμός και εμπλουτισμός των
προϊόντων αυτών», ήταν το μήνυμα του Κώστα
Κουτσού, Εκτελεστικού Προέδρου της ΚΕΟ plc,
κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
«Πέρσι σας είχαμε ανακοινώσει ότι με στόχο
την ανάπτυξη της πελατειακής του βάσης, το
Συγκρότημα προχώρησε με την δημιουργία της
πρώτης Κυπριακής μπύρας light με την επωνυμία
KEO Light, ευελπιστώντας στην αποδοχή του
προϊόντος αυτού από το καταναλωτικό κοινό.

Φέτος είμαστε πλέον σίγουροι για την αποδοχή
αυτή, με την ΚΕΟ Light να κερδίζει όλο και πε-
ρισσότερους καταναλωτές. Ενδεικτικό αποτελεί
η βράβευση της ΚΕΟ Light ως νέο προϊόν της
χρονιάς», σημείωσε. «Όσον αφορά τις προοπτι-
κές και παρά τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης,
δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, με το
2016 να είναι αναμφίβολα μία δύσκολη χρονιά
γεμάτη προκλήσεις», ανέφερε ο κ. Κουτσός. 

Σύμφωνα με τον κ. Κουτσό λόγω της μακροοι-
κονομικής αβεβαιότητας, τις αναμενόμενες ση-
μαντικές ανακατατάξεις στους κλάδους που δρα-
στηριοποιείται το Συγκρότημα, αλλά και τις μελ-
λοντικές κεφαλαιουχικές ανάγκες του Συγκρο-
τήματος προς επίτευξη των μακροπρόθεσμων
στρατηγικών του στόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο
πρότεινε την μη καταβολή μερίσματος. 

Αύξηση μεριδίου αγοράς 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΕΟ, Χαράλαμπος

Παναγιώτου, αναφέρθηκε στον ανταγωνισμό και
στην είσοδο νέων παικτών από το εξωτερικό,
αλλά και στην αύξηση της τάξης του 15.4% των
εξαγωγικών εργασιών της εταιρείας.

«Μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού έκαναν
είσοδο στη χώρα μας και αυτό μας λέει πολλά.

Κατ’ αρχήν οι εκτιμήσεις μας για αναστροφή του
κλίματος είναι φαίνεται ορθές, διαφορετικά γιατί
να θέλουν να έρθουν στη χώρα μας ξένες εται-
ρείες. Από την άλλη για εμάς είναι ένας ακόμα
πονοκέφαλος τον οποίο πρέπει να αντιμετωπί-
σουμε. Εμείς δεν επαναπαυόμαστε γιατί όπως
λέω κάθε χρονιά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι
να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να επιδιώ-
κουμε την ευημερία της εταιρείας μας», είπε
χαρακτηριστικά. 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Συγκρο-
τήματος για το 2015 είπε πως η μπύρα ΚΕΟ πα-
ρουσιάζει σημαντική αύξηση στους όγκους πω-
λήσεων της (8%) καθώς και αύξηση του μεριδίου
αγοράς των τοπικά παραγόμενων μπυρών κατά
1.1 μονάδες ή (2.5%). «Η ανοδική πορεία που
ξεκίνησε με το re-branding της μάρκας συνεχί-
ζεται και αυτό είναι κάτι που φαίνεται στην αγορά
με όλο και περισσότερους καταναλωτές να απο-
λαμβάνουν τη μπύρα ΚΕΟ. Παράλληλη θετική πο-
ρεία ακολουθεί και η KEO Light η οποία εξακο-
λουθεί να αποσπά κολακευτικά σχόλια, να δι-
εισδύει σε νέες κατηγορίες καταναλωτών, όπως
του νέους και το γυναικείο πληθυσμό», ανέφερε.
Ανοδική πορεία παρουσιάζει και η ζιβανία ΚΕΟ,
η οποία πέτυχε αύξηση 9.25%, ενώ η ζιβανία
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από σταφύλια σουλτανίνας έχει αποσπάσει αρ-
γυρό μετάλλιο στο διαγωνισμό αποσταγμάτων
Θεσσαλονίκης όπου έλαβαν μέρος εκατοντάδες
αποστάγματα από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο κ. Παναγιώτου αναφέρθηκε και στις πωλήσεις
κουμανδαρίας της εταιρείας, η οποία είναι στα-
θερά πρώτη στην αγορά, αλλά και στην συμφωνία
για απορρόφηση ποσοτήτων κουμανδαρίας που
θα παράξουν τα κουμανδαροχώρια για τα επό-
μενα 6 χρόνια, με παράλληλη τεχνική και επι-
στημονική υποστήριξη από πλευράς της εται-
ρείας σε μία προσπάθεια ενίσχυσης των παρα-
γωγικών της δυνατοτήτων. 

Οινοποιητικό έργο 
Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΚΕΟ

το 2015, δεν περιορίστηκε μόνο στην μπύρα,
αλλά συνεχίστηκε και με το οινοποιητικό έργο
της ΚΕΟ να λαμβάνει για ακόμη μία χρονιά ση-
μαντικές βραβεύσεις. Στον 9ο Κυπριακό Διαγω-
νισμό Οίνου στον οποίο έλαβαν μέρος 29 Οινο-
ποιεία με 132 ετικέτες, η ΚΕΟ απέσπασε 2 τι-
μητικά μετάλλια, χρυσό στο ΚΕΟ Ξυνιστέρι 2015
και αργυρό για το ΚΤΗΜΑ ΚΕΟ Cabernet Sauvi-
gnon – Sauvignon Blanc 2015, αλλά και το Κτήμα
Ροζέ. Αξιοσημείωτη είναι φυσικά και η βράβευση
με χρυσό μετάλλιο του Ούζου Extra Fine της ΚΕΟ
στο διεθνή διαγωνισμό οίνων και αποσταγμάτων
της Lyon. 

Ούζο Extra Fine
Πριν τρία χρόνια η εταιρεία εγκατέστησε τον

πρώτο και μοναδικό για τα κυπριακά δεδομένα,
άμβυκα απόσταξης ούζου σύμφωνα με ευρωπαϊ-

κές προδιαγραφές και οδηγίες. Το ούζο Extra
Fine που παράγει η εταιρεία ΚΕΟ, είναι πλέον
ένα από τα καλύτερα ούζα που κυκλοφορούν
στην αγορά. Πλούσιο σε αρώματα, γεμάτη και
μεστή γεύση και ελκυστική εμφάνιση ήταν τα
κριτήρια για τα οποία βραβεύτηκε στο διαγωνισμό
αποσταγμάτων ανίσου της Λυών με χρυσό με-
τάλλιο ανάμεσα σε εκατοντάδες αποστάγματα
από όλη την Ευρώπη.

Kopparberg
Πρόσφατα η εταιρεία εξασφάλισε και την απο-

κλειστική αντιπροσωπεία της Kopparberg στην
Κύπρο που είναι εταιρεία παραγωγής μιας με-
γάλης γκάμας ciders (μηλίτες) που είναι ένα
προϊόν που απευθύνεται στους νέους ανθρώ-
πους αλλά που είναι τόσο εύγευστο και ευκο-
λόπιοτο που σίγουρα θα ικανοποιήσει τον κάθε
ένα που θα το δοκιμάσει.

Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη
Η εταιρεία ΚΕΟ δεν περιορίζεται στις καθαρά

επιχειρηματικές της δραστηριότητες αλλά έχει
να επιδείξει και σημαντικό κοινωνικό έργο. Μέσα
στα πλαίσια της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης
συνεχίζει το πρόγραμμα εργοδότησης νέων επι-
στημόνων δημιουργώντας ακαδημία στελεχών,
και ενδυνάμωσε τις σχέσεις της με το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ.

Στηρίζει επίσης αρκετές τοπικές μη κερδο-
σκοπικές δραστηριότητες και συνεχίζει τις εκ-
παιδεύσεις του προσωπικού της σε θέματα
ασφάλειας και υγείας πέραν των εργασιακών
εκπαιδεύσεων.
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Kάνατε κράτηση… αλλά δωμάτιο γιόκ! 

T ι κάνετε όταν φτάσετε στο ξενοδοχείο που
έχετε κάνει κράτηση καιρό πριν, αλλά σας

πληροφορούν στην υποδοχή πως δεν υπάρχουν
διαθέσιμα δωμάτια; Σε περίπτωση που μια ξενο-
δοχειακή επιχείρηση δεν μπορεί να τηρήσει την
κράτηση, θα πρέπει να ενημερώσει τον πελάτη
τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την ημερομηνία
έναρξης της κράτησης. Σε αντίθετη περίπτωση,
η επιχείρηση υποχρεούται όπως εξασφαλίσει πριν
από την άφιξη αποδεκτή από τον πελάτη εναλλα-
κτική διαμονή. Αν κατά την άφιξη του πελάτη στο
ξενοδοχείο, ο πελάτης διαπιστώσει ότι δεν υπάρ-
χουν διαθέσιμα δωμάτια, τότε θεωρείται ότι η επι-
χείρηση έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της

μόνο εάν εξασφαλίσει για τον πελάτη ίσο αριθμό
όμοιων δωματίων με την αρχική κράτηση, σε κα-
ταλύματα ίσης κατηγορίας, με τις ίδιες ανέσεις
και στην ίδια περιοχή. Αν η τιμή του νέου καταλύ-
ματος είναι υψηλότερη, η διαφορά θα πρέπει να
καλυφθεί από τον ξενοδόχο. Σε περίπτωση που
η επιχείρηση δεν μπορέσει να ικανοποιήσει τον
πελάτη, θα πρέπει να τον αποζημιώσει με την κα-
ταβολή του συνολικού μισθώματος απλής παρα-
μονής για την κράτηση, για 3 μέρες κατ’ ανώτατο
όριο. Οι υπερκρατήσεις δωματίων είναι μια πρα-
κτική που συναντάται διεθνώς σε περιόδους κατά
τις οποίες η ζήτηση υπερβαίνει τη δυνατότητα διά-
θεσης των προσφερόμενων δωματίων.

«Οδηγός διακοπών» από τον ΚΟΤ

Ο δηγίες για τον καταναλωτή σχετικά με τις
κρατήσεις και διαμονές σε ξενοδοχεία, για

τα κέντρα αναψυχής, αλλά και για τη χρήση των
δημόσιων παραλιών, περιέχει ο νέος αναλυτικός
οδηγός διακοπών του ΚΟΤ. Ο φετινός οδηγός του
ΚΟΤ, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των συνεχών
προσπαθειών για βελτίωση του τουριστικού προ-
ϊόντος, ενώ παράλληλα επιδιώκει να διευκολύνει
τον περιηγητή, ούτως ώστε να χαρεί τις διακοπές
του χωρίς απρόοπτες και δυσάρεστες καταστά-
σεις. Μέσω του «Οδηγού Διακοπών» ο κατανα-
λωτής μπορεί να ενημερωθεί για τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις του, καθώς και για τις πρό-
νοιες των σχετικών νομοθεσιών που τον αφορούν,
ενώ μπορεί να αντλήσει πρακτικές συμβουλές
και καθοδήγηση. Συγκεκριμένα, ο «Οδηγός Δια-
κοπών» χωρίζεται σε τρεις ενότητες:

• Oδηγίες προς τον καταναλωτή για κράτηση
και διαμονή σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (…
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ),

• Πληροφορίες και καθοδήγηση κατά την επί-
σκεψη σε κέντρα αναψυχής (…ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ)

• Πληροφορίες που αφορούν στη χρήση δη-
μόσιων παραλιών (…ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ).

Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί λεπτομερώς
για τα πιο πάνω και να κατεβάσει τον «Οδηγό
Διακοπών» από την ιστοσελίδα του Κυπριακού
Οργανισμού Τουρισμού www.visitcyprus.biz (Ανα-
κοινωθέντα) και www.visitcyprus.com. Για οποι-
εσδήποτε πληροφορίες, διευκρινίσεις και πα-
ράπονα ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού βρί-
σκεται στη διάθεση του κοινού στο τηλέφωνο
22691100.

«Φλέβα χρυσού» οι πολιτικοί γάμοι

«Φ λέβα χρυσού» μπορεί να χαρακτηριστεί
για την Κύπρο, η τέλεση πολιτικών γάμων

από ξένους μιας και τα έσοδα φέτος ξεπερνούν
τα 120 εκ. ευρώ. Τα ζευγάρια που επιθυμούν να
συνδυάσουν τον γάμο τους με τον τουρισμό, έρ-
χονται κυρίως από Αγγλία, Ισραήλ, Λίβανο, Ρωσία,
άλλες ρωσόφωνες χώρες, και από άλλα μέρη του
κόσμου. Οι πολιτικοί γάμοι ανέρχονται κατά μέσον
όρο στους 8 χιλιάδες τον χρόνο αλλά φέτος λόγω
και της αυξημένης τουριστικής ροής προς την Κύ-
προ αναμένεται να σημειώσουν σημαντική άνοδο.

Μαζί με τα ζευγάρια, έρχονται και οι συγγενείς
και οι φίλοι τους που κατά μέσον όρο, και πάλι,
ανέρχονται πέραν των 250 χιλιάδων, ένας αριθμός
που συνεχώς αυξάνεται. Περίπου με ένα ζευγάρι
έρχονται από 10 μέχρι 60 άτομα. Εκτός από τους
πολιτικούς γάμους, μια μικρότερη μερίδα προτιμά
τον θρησκευτικό γάμο. Πάντως, πρόκειται για μια
βιομηχανία που πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα
τις τουριστικές αρχές του τόπου μας, εφόσον ο
αριθμός των επισκεπτών που τελούν τους γάμους
τους στην Κύπρο, ολοένα και αυξάνεται.
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Μεταπτυχιακά
Εξ αποστάσεως
MBA

Συνδεθείτε μαζί μας!
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΝΟΥ
Γενική Διευθύντρια Βαλκανίων, Regus

Η Λεμεσός στρατηγική
επιλογή για τη Regus
Επιδιώκει παρουσία και στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Το να απαλλαγεί μια
επιχείρηση από τα βάρη
μιας μόνιμης
εγκατάστασης σε
γραφεία, μπορεί να
ακούγεται δύσκολο,
είναι όμως εφικτό,
αποδοτικό και
λειτουργικό. Παράλληλα
προσφέρει ευελιξία
στην εργασία, μείωση
του λειτουργικού
κόστους, και ευκαιρίες
δικτύωσης σε άλλες
αγορές. Η εταιρεία
Regus με παρουσία σε
Λευκωσία και Λεμεσό
προσφέρει αυτή τη
δυνατότητα ενοικίασης
πλήρως εξοπλισμένων
χώρων με άρτιες
υπηρεσίες χωρίς το
λειτουργικό κόστος της
σταθερής
εγκατάστασης. Ποια
όμως είναι η εταιρεία
Regus και ποια τα
επεκτατικά της σχέδια
για την κυπριακή αγορά;
Σε αυτά τα ερωτήματα
απαντά στη συνέντευξη
που ακολουθεί, η Γενική
Διευθύντρια Βαλκανίων
της Regus, Κατερίνα
Μάνου.
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- Ποια είναι η Regus και τι ακριβώς προσφέ-
ρει;

- Η Regus είναι παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή
χώρων και λύσεων εργασίας. Με ένα δίκτυο 2,800
τοποθεσιών σε 106 χώρες και 977 πόλεις, παρέ-
χουμε υπηρεσίες σε 2,3 εκ. επιχειρήσεις και επι-
χειρηματίες. Οι πελάτες μας περιλαμβάνουν μικρές
νεοσύστατες επιχειρήσεις, startups, επιχειρηματίες
και μερικές από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες
στον κόσμο. Προσφέρουμε μια σειρά από λύσεις
όπως τα Regus, Regus Express, Spaces & Kora
έτσι ώστε οι πελάτες μας μπορούν να συνδυάσουν
τις ανάγκες τις επιχείρησης τους με την ανάγκη
τους για ευελιξία στην τιμολόγηση των χώρων ερ-
γασίας τους. Εδώ και 25 χρόνια ανανεώνουμε και
εξελίσσουμε το τι σημαίνει παροχή χώρων εργα-
σίας. Για εμάς, χώρος εργασίας δεν είναι μόνο τα
κτίρια και οι εγκαταστάσεις αλλά ένα ολόκληρο
οικοσύστημα που υποστηρίζει τις επιχειρήσεις,
τόσο σε παγκόσμιο επίπεδό όσο και σε τοπικό.

- Από πότε δραστηριοποιείται στην Kύπρο; Και
τα επεκτατικά σχέδια; 

- Στην Κύπρο λειτουργεί από το 2001 μέσω του
συστήματος franchise ενώ από το Νοέμβριο του
2012 λειτουργεί με δικά της γραφεία στη Λευκωσία
στον Πύργο Ιακωβίδη και πλέον στη Λεμεσό στο
Victory House, στη Λεωφόρο Μακαρίου 205. Πολύ
σύντομα θα ξεκινήσουμε στη Λάρνακα ενώ υπάρ-
χουν σχέδια να αναπτύξουμε περισσότερα σημεία
εξυπηρέτησης στα επόμενα χρόνια. Επίσης φιλο-
δοξούμε να συνεργαστούμε και με το αεροδρόμιο
με τον τρόπο που έχουμε συνεργαστεί με τα με-
γαλύτερα ευρωπαϊκά αεροδρόμια όπως το Hea-
throw, Gatwick, Schiphol και αρκετά στην Αμερική
και στον Καναδά. Στόχος μας είναι να βρεθούμε
εκεί που μας χρειάζονται οι πελάτες μας.

- Εγκαινιάστηκαν και τα νέα γραφεία της εται-
ρείας στη Λεμεσό. Θεωρείται τη Λεμεσό στρα-
τηγική επιλογή;

- Σαφώς. Η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε μια
τροχιά ανόδου και πολλές διεθνείς εταιρείες επι-
λέγουν τις υπηρεσίες μας για να εισέλθουν στην
αγορά χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουν μεγάλα
κεφάλαια για την εγκατάσταση τους. Η Λεμεσός
είναι μια πόλη που πιστεύουμε πως θα έχει μεγάλη
ανάπτυξη. Στόχος της Regus είναι οι πελάτες της
να μπορούν να εργαστούν και να είναι αποδοτικοί
ακόμη και αν βρίσκονται εν κινήσει ή ανάμεσα σε
ραντεβού. Το σημείο του επιχειρηματικού μας κέν-
τρου στην Λεμεσό είναι φτιαγμένο στα πρότυπα
πάντα της διεθνούς αναπτυξιακής στρατηγικής
της εταιρείας και παρέχει τη μέγιστη υποστήριξη
που χρειάζονται οι επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν
να εργάζονται αποτελεσματικά και αποδοτικά. 

- Πόσο συμφέρουσα είναι η τιμή και τι πλεο-
νεκτήματα προσφέρει ώστε κάποιος να μισθώ-
σει γραφείο στη Regus;

- Σύμφωνα με έρευνες, τα έξοδα μιας επιχείρη-
σης για την ενοικίαση και την συντήρηση των χώ-
ρων εργασίας κυμαίνονται μεταξύ του 5-10% του
συνολικού της τζίρου. Στο βαθύτατα ανταγωνιστικό
περιβάλλον που καλούνται να επιχειρήσουν οι
εταιρείες σήμερα, αυτό το ποσοστό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό να μπορέσει να μειωθεί. Για αυτό και
παρατηρούμε εταιρείες όλων των μεγεθών να
στρέφονται όλο και περισσότερο και να εξετάζουν
διαρκώς ποια από αυτά τα έξοδα και διαδικασίες
μπορούν να ανατεθούν σε τρίτους. Σε μια πρό-

σφατη παγκόσμια έρευνα που πραγματοποιήθηκε
από τρίτους, οι επιχειρήσεις δήλωσαν ξεκάθαρα
(81%) πως σκοπεύουν να μειώσουν τα έξοδα εγ-
κατάστασης τους. H Regus με τα ευέλικτα συμ-
βόλαια που παρέχει, δίνει την δυνατότητα αύξησης
ή μείωσης του χώρου εργασίας. Έτσι μειώνονται
σημαντικά οι δαπάνες που συνδέονται με τη χρη-
ματοδοτική μίσθωση, τον εξοπλισμό και τη στελέ-
χωση γραμματείας. Με λίγα λόγια, το κόστος με-
ταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επι-
χείρησης. Επιπλέον, δίνει την δυνατότητα σε εται-
ρείες να αξιοποιήσουν το δίκτυο της και να εκμε-
ταλλευτούν άμεσα νέες ευκαιρίες στην αγορά,
παρέχοντας άμεση και ευέλικτη υποδομή γραφείου,
η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχει-
ρήσεις που ενδιαφέρονται στη δημιουργία γρα-
φείων στις αναδυόμενες αγορές.

- Πως βλέπεται την ενοικίαση γραφείων στο
μέλλον; Είναι μια αγορά που την βλέπεται να
μεγαλώνει;

- Περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρω-
ποι παγκοσμίως εργάζονται μακριά από το γραφείο
τους και εν κινήσει (mobile workers). Το να μπο-
ρούν να είναι ευέλικτοι όπως απαιτεί η σύγχρονη
οικονομία και ταυτόχρονα να είναι αποδοτικοί και
αποτελεσματικοί, είναι κάτι δύσκολο. Η εταιρεία
μας υπάρχει για να βοηθήσει τους πελάτες της
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να μπορούν
να δουλεύουν αποτελεσματικά από όπου και αν
βρίσκονται. Για εμάς, ευέλικτη εργασία σημαίνει
προσβασιμότητα και αξιοπιστία. Για αυτό και δη-
μιουργούμε συνεχώς νέους χώρους εργασίας σε
αστικά κέντρα, προάστια, εμπορικά κέντρα και ση-
μεία λιανικής πώλησης, σιδηροδρομικούς σταθ-
μούς, πρατήρια καυσίμων σε αυτοκινητόδρομους,
ακόμα και κοινοτικά κέντρα. Συνεπώς το στοίχημα
και για την αγορά ενοικίασης γραφείων είναι το
ποιος θα μπορέσει να παρέχει καινοτόμες λύσεις
και προϊόντα στις αυξανόμενες ανάγκες των επι-
χειρήσεων για ευελιξία και δικτύωση. 

- Τέλος πείτε μας μερικά μεγάλα ονόματα πε-
λατών σας που έδειξαν εμπιστοσύνη στην Re-
gus;

- To δίκτυο μας σε 2.800 τοποθεσίες σε ολό-
κληρο τον κόσμο μας καθιστά τον νούμερο ένα
προορισμό για όσες εταιρείες θέλουν να εισέλθουν
στην αγορά ή απλά χρειάζονται ένα εικονικό γρα-
φείο. Παράλληλα πολλές εταιρείες- ειδικά νέας
τεχνολογίας- χρειάζονται ευέλικτα συμβόλαια που
μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους.
Οι εταιρείες που μας εμπιστεύονται είναι εταιρείες
κολοσσοί όπως η Google, LinkedIn, Toshiba, Ac-
centure μέχρι ελεύθερους επαγγελματίες νεοσύ-
στατες επιχειρήσεις και startups. Το δίκτυο μας
εξυπηρετεί 2.3 εκατομμύρια στελέχη και επιχει-
ρηματίες.

Της Αγγέλας Κωμοδρόμου

Επαγγελματικοί
χώροι νέας γενιάς

Στο Victory House στη Λεωφόρο Αρχιεπισκό-
που Μακαρίου 205 στη Λεμεσό, στεγάζεται
το νέο επιχειρηματικό κέντρο της Regus στην
Κύπρο. Πρόκειται για επαγγελματικούς χώ-
ρους… νέας γενιάς, που προσφέρουν πλη-
θώρα υπηρεσιών σε σύγχρονες και δυναμικές
επιχειρήσεις που επιθυμούν τον εργασιακό
χώρο προσαρμοσμένο ακριβώς στις απαιτή-
σεις τους. Η δυνατότητα πρόσβασης στο κτί-
ριο όλο το 24ωρο, καθώς και η παροχή των
πιο σύγχρονων διαδικτυακών και τεχνολο-
γικών εργαλείων στις εγκαταστάσεις του, το
καθιστούν ως την πλέον κατάλληλη επιλογή
για χώρο επαγγελματικών εργασιών και συ-
ναντήσεων. Τα εγκαίνια του κέντρου τέλεσε
ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νί-
κος Αναστασιάδης, με την Γιάννα Παλαζή,
Γενική Διευθύντρια για την Κύπρο να τονίζει
σε ομιλία της, τα πολλαπλά οφέλη που προ-
σφέρει στους επαγγελματίες, όπως άνετους,
άρτια εξοπλισμένους χώρους εργασίας, με
εξειδικευμένες ομάδες υποστήριξης που προ-
σφέρουν διοικητική βοήθεια και τους επιτρέ-
πουν να δουλεύουν ευέλικτα και αποτελε-
σματικά σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Η Κα-
τερίνα Μάνου, Περιφερειακή Γενική Διευ-
θύντρια των Βαλκανίων, αναφέρθηκε στην
εμπιστοσύνη της εταιρείας στις προοπτικές
και την δυναμική της κυπριακής οικονομίας
και τα σχέδια περαιτέρω ανάπτυξης της εται-
ρείας στην Κύπρο.
Για περισσότερες πληροφορίες, στην ιστο-
σελίδα www.regus.com.cy ή στο τηλέφωνο
22503000.
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ΕΞΥΠΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ

Το κόστος και τα ωφελήματα 
3000 και πλέον κυπριακά νοικοκυριά και επιχειρήσεις αποκτούν έξυπνους μετρητές

Η σταδιακή αντικατάσταση των μετρητών ενέρ-
γειας με τους λεγόμενους έξυπνους μετρη-

τές, είναι ένα από τα μέτρα που προωθεί η Ευρω-
παϊκή Ένωση για εξοικονόμηση ενέργειας σε σπίτια
και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με οδηγία της Ε.Ε, το
80% των μετρητών στα υποστατικά των κατανα-
λωτών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, πρέπει να
αποτελείται από έξυπνους μετρητές. Ήδη, σύμ-
φωνα με την Εκπρόσωπο της Αρχής, Χριστίνα Πα-
παδοπούλου, έχουν επιλεγεί 3.000 καταναλωτές
από διάφορες κατηγορίες και περιοχές της Κύπρου
οι οποίοι θα συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα
εφαρμογής έξυπνων μετρητών, μετά από οδηγίες
του Υπουργείου Ενέργειας και της Ρυθμιστικής Αρ-
χής Ενέργειας Κύπρου.

Σύμφωνα με την κ. Παπαδοπούλου, η μαζική εγ-
κατάσταση των έξυπνων μετρητών αναμένεται να
κοστίσει γύρω στα 70 εκατομμύρια ευρώ. 

Σε ότι αφορά τον τρόπο αποπληρωμής των έξυ-
πνων μετρητών που είναι καθαρά απόφαση της
ΡΑΕΚ, υπάρχουν δύο τρόποι

- είτε θα χρεωθεί η εγκατάσταση του έξυπνου
μετρητή στον πρώτο λογαριασμό του καταναλωτή 

- είτε το κόστος, θα διοχετευθεί με κάποιο τρό-
πο μέσω των διατιμήσεων της ΑΗΚ

Η εγκατάσταση και τα οφέλη
Οι έξυπνοι μετρητές που θα αντικαταστήσουν τα

παραδοσιακά ρολόγια, θα τοποθετούνται στο εσω-
τερικό της οικίας και όχι εξωτερικά στην είσοδο
της οικίας ή πολυκατοικίας όπως γίνεται μέχρι σή-
μερα. Και αυτό διότι δεν θα χρειάζεται πλέον να
είναι προσβάσιμοι από τα συνεργεία της ΑΗΚ και
τους εξωτερικούς εργολάβους για την καθιερωμένη
καταμέτρηση, καθώς με την εγκατάστασή τους η
καταγραφή της κατανάλωσης του καθενός από μας
θα γίνεται μέσω κατάλληλου τηλεπικοινωνιακού
καναλιού. Κάθε μετρητής θα αποστέλλει αυτόματα
τα στοιχεία της κατανάλωσης του κατόχου του (πι-
θανότατα μέσω ασύρματου δικτύου) σε έναν κεν-
τρικό υπολογιστή της ΑΗΚ που θα τα συλλέγει και
θα τα επεξεργάζεται.

Ο πελάτης θα μπορεί ανά πάσα στιγμή κοιτάζον-
τας στην οθόνη του μετρητή, να γνωρίζει (και άρα
να ελέγχει) τι καταναλώνει. Δηλαδή, μόλις θα θέτει
σε λειτουργία μια ενεργοβόρο συσκευή, π.χ.τον

θερμοσίφωνα, αυτόματα ο ηλεκτρονικός μετρητής
του θα δείχνει αύξηση φορτίου κ.ο.κ. Έτσι θα μπορεί
να περιορίζει την άσκοπη χρήση στην κατανάλωση
ενέργειας, ενώ παράλληλα θα πάψει να παραλαμ-
βάνει λογαριασμούς που δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματική κατανάλωση.

Ευφυή συστήματα
συμψηφισμού μέχρι το 2017 

Παράλληλα με το προαναφερόμενο πιλοτικό πρό-
γραμμα, ένα πρωτοποριακό ερευνητικό έργο από
το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας και την
Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ,
του Πανεπιστήμιου Κύπρου υλοποιείται αυτό το
χρονικό διάστημα στη χώρα, με σημαντικά οικονο-
μικά και περιβαλλοντικά οφέλη για την ενεργειακή
εξέλιξη του τόπου.

Πρόκειται για το ερευνητικό έργο, με τίτλο «Ευφυή
συστήματα συμψηφισμού για προώθηση και βέλτιστη
ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας στο δί-
κτυο ηλεκτροδότησης της Κύπρου» («Smart net
metering for promotion and cost-efficient grid-inte-
gration of PV technology in Cyprus (SmartPV)»),
(www.smartpvproject.eu), που συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ (LIFE+ En-
vironment Policy and Governance). Το ερευνητικό
έργο SmartPV σκοπεύει να βελτιστοποιήσει το σύ-
στημα συμψηφισμού παραγωγής-κατανάλωσης ηλε-
κτρικής ενέργειας (net-metering) για όλα τα ενδια-
φερόμενα μέρη (stakeholders) περιλαμβανομένων
των καταναλωτών, διαχειριστών δικτύων διανομής
και προμηθευτών.

To έργο, του οποίου συντονιστής είναι το Πανε-
πιστήμιο Κύπρου, έχει συνολικό προϋπολογισμό
1.2 εκ. ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί το

έτος 2017. Για την υλοποίησή του συνεργάζονται
σημαντικοί φορείς από την Κύπρο και συγκεκριμένα
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-
γειας Κύπρου, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, το
Τμήμα Περιβάλλοντος (Υπουργείο Γεωργίας, Φυ-
σικών Πόρων και Περιβάλλοντος), και η Deloitte.

Η κύρια δράση προς επίτευξη των στόχων του
έργου είναι το πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης
“έξυπνων” μετρητών σε 300 συμμετέχοντες/κα-
ταναλωτές. Οι μετρητές αυτοί έχουν τη δυνατότητα
αποστολής μετρητικών δεδομένων και πληροφορίας
για την εισαγόμενη και εξαγόμενη (import-export)
ενέργεια στο νοικοκυριό σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα. Μάλιστα, σε 100 από τα 300 νοικοκυριά έχει
εγκατασταθεί και 2ος έξυπνος μετρητής που κα-
ταγράφει και επικοινωνεί την παραγόμενη ενέργεια
από το φ/β σύστημα, ως επίσης και ενημερωτική
οθόνη εντός της κατοικίας (in-house display) από
την οποία οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ενη-
μερώνονται για την παρούσα κατανάλωση και πα-
ραγωγή, όπως και να λαμβάνουν σχετικά στατιστικά
στοιχεία.

Μία παρεμφερής δράση του έργου για την υιο-
θέτηση της διαχείρισης της ζήτησης των κατανα-
λωτών (demand-side management) είναι η εφαρ-
μογή διαφορετικής τιμής της μονάδας ενέργειας
σε διαφορετικές ώρες της μέρας (Time-Of-Use ta-
riff, διατίμηση TOU), η οποία να αντανακλά το πραγ-
ματικό κόστος παραγωγής της ενέργειας. Με αυτό
τον τρόπο, ο καταναλωτής θα έχει την ευχέρεια
να μετακινήσει τα ευέλικτα φορτία του, δηλαδή
αυτά που μπορούν να λειτουργήσουν σε άλλες
ώρες της μέρας, όπως π.χ. πλυντήρια πιάτων, ρού-
χων, φούρνοι, αλλά και να ρυθμίσει τις συσκευές
κάποιων φορτίων του σε πιο οικονομική λειτουργία,
π.χ. κλιματιστικά και ηλεκτρικές θερμάνσεις, ώστε
να εξοικονομήσει ενέργεια και κατ’ επέκταση χρή-
ματα στο λογαριασμό του ηλεκτρικού.

Για δώδεκα μήνες (το πρόγραμμα τέθηκε σε
εφαρμογή από την 1η Ιουλίου), οι συμμετέχοντες
θα έχουν στη διάθεση τους νέα τιμολόγηση Time-
of-Use (ToU) βασιζόμενη στην Ανταπόκριση στη
Ζήτηση (Demand Side Management) για να επιδιώ-
ξουν όφελος για τους ιδίους αλλά και για το σύ-
στημα. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από
το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Είσαι ποδηλάτης;
Η νομοθεσία, τα πρόστιμα και οι υποχρεώσεις

Τ α τελευταία χρόνια, η κυκλοφορία σε δημό-
σιους δρόμους με το ποδήλατο έχει αυξηθεί

πολύ, καθώς ολοένα και περισσότεροι πολίτες,
το χρησιμοποιούν ως μέσο μεταφοράς, άθλησης
και ψυχαγωγίας. Πόσοι όμως από εμάς γνωρίζουμε
ότι απαγορεύεται η χρήση ποδηλάτου σε αυτοκι-
νητόδρομους ή δρόμους ταχείας κίνησης οχημά-
των; Ή ποιες είναι οι προδιαγραφές για τον ελά-
χιστο εξοπλισμό του ποδηλάτου; 

Για πρώτη φορά θεσπίζεται στην Κύπρο νομο-
θεσία για την κυκλοφορία ποδηλάτων η οποία θα
τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2016.  Στο
νομοσχέδιο καθορίζονται τα αδικήματα και οι ποι-
νές τόσο για οδηγούς μηχανοκίνητων οχημάτων
για επικίνδυνη οδήγηση έναντι των ποδηλατών
με κάποιες από αυτές να ανέρχονται ακόμη και
στα 1000 ευρώ πρόστιμο, αλλά και οι ποινές για
τους ποδηλάτες σε περίπτωση που δεν συμμορ-
φώνονται με το νόμο οι οποίες για κάποια αδική-
ματα ανέρχονται μέχρι και τα 1500 ευρώ πρόστιμο
ή και φυλάκιση μέχρι 6 μήνες. Θα υπάρχουν επίσης
εξώδικα πρόστιμα από 25 ευρώ μέχρι 85 ευρώ. 

Χρήση ποδήλατου
Απαγορεύεται η χρήση ποδηλάτου σε οποιοδή-

ποτε αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας κυκλο-
φορίας. Ωστόσο, επιτρέπεται η χρήση ποδηλάτου
σε περίπτωση οργανωμένης εκδήλωσης ή αγώνα
ποδηλασίας, έπειτα από εξασφάλιση, εκ μέρους
των διοργανωτών, άδειας από τον Αρχηγό Αστυ-
νομίας. 

Ελάχιστος εξοπλισμός ποδήλατου
Ένα ποδήλατο πρέπει να διαθέτει:

• δύο ανεξάρτητα συστήματα φρένων, τα οποία
το ένα λειτουργεί επί του εμπρόσθιου τροχού
και το άλλο επί του οπίσθιου τροχού του πο-
δηλάτη,

• φαναράκια λευκού ή κίτρινου φωτός προσαρ-
μοσμένα μόνιμα ή προσωρινά μπροστά και πίσω
τα οποία να είναι ορατά από απόσταση όχι μι-
κρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων, 

• ανακλαστήρες τοποθετημένους με τρόπο ώστε
να αντανακλούν το φως προς τις δυο (2) πλευ-
ρές του ποδηλάτου,

• ειδικό καμπανάκι (κουδούνι) ποδηλάτου, κα-
τάλληλο ώστε ο ήχος που παράγεται κατά τη
χρήση του να καθίσταται αντιληπτός σε ικανο-
ποιητική απόσταση, αλλά να μη φέρει οποιαδή-
ποτε άλλη ηχητική προειδοποιητική συσκευή,
ελαστικά σε καλή κατάσταση, τέτοια που να

εξασφαλίζουν ικανοποιητική πρόσφυση στο
οδόστρωμα ή σε οποιοδήποτε άλλο έδαφος κι-
νείται το ποδήλατο.

Υποχρεώσεις ποδηλάτη
Ποδηλάτης που διακινείται σε δρόμο, κινείται

στο κατά το δυνατόν αριστερό άκρο του δρόμου
σύμφωνα με την πορεία του ή στο κατά το δυνατόν
αριστερό άκρο της αριστερής λωρίδας κυκλοφο-
ρίας, ανάλογα με την περίπτωση.

Ποδηλάτης που διακινείται σε οποιοδήποτε δρό-
μο ή ποδηλατόδρομο ή ποδηλατοδιάδρομο ή σε
ποδηλατολωρίδα:
• διατηρεί συνεχώς και τα δυο χέρια στο τιμόνι

του ποδηλάτου, εκτός από την περίπτωση που
είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσει το ένα χέρι
για να προβεί σε σήμα χεριού σε σχέση με την
πορεία του και για όσο χρόνο διαρκεί η εν λόγω
ανάγκη.

• κινείται με κατά το δυνατό σταθερή ταχύτητα
σε σταθερή ευθεία πορεία.

• ελέγχει την τροχαία κίνηση πίσω του, ιδιαίτερα
όταν αναγκάζεται να πραγματοποιεί ελιγμούς
λόγω της ύπαρξης εμποδίων ή λόγω πρόθεσης
για αλλαγή στην πορεία του.

• συμμορφώνεται με τις ενδείξεις της σήμαν-
σης.

• υπακούει σε σήματα και υποδείξεις αστυνομι-
κού ο οποίος ρυθμίζει την τροχαία κίνηση ή
προσώπου που ρυθμίζει την τροχαία κίνηση σε
διάβαση πεζών έξω από σχολείο.

• εκδηλώνει έγκαιρα και εμφανώς πρόθεση για
είσοδό του στην κυκλοφορία ή για αλλαγή πο-
ρείας.

• τηρεί κατ’ αναλογία όλους τους κανόνες τρο-
χαίας κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας που
ισχύουν σε σχέση με τη διακίνηση μηχανοκί-

νητων οχημάτων δυνάμει οποιασδήποτε σχε-
τικής νομοθεσίας.

Απαγορεύσεις
Ο ποδηλάτης, απαγορεύεται:

• να χρησιμοποιεί το ποδήλατο πάνω σε πεζό-
δρομο.

• να σταθμεύει, τοποθετεί ή εγκαταλείπει το πο-
δήλατό του σε ποδηλατολωρίδα, ποδηλατό-
δρομο ή ποδηλατοδιάδρομο κατά τρόπο που
εμποδίζει ή είναι δυνατό να εμποδίζει την ελεύ-
θερη διακίνηση άλλων ποδηλατών.

• να ρυμουλκείται από άλλο όχημα, μηχανοκίνητο
ή μη.

• να ρυμουλκεί ή ωθεί οποιοδήποτε αντικείμενο
το οποίο δεν προορίζεται εκ κατασκευής να
ρυμουλκείται ή να ωθείται από ποδήλατο.

• να μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο τοπο-
θετημένο σε ή κρεμάμενο από οποιοδήποτε
σημείο του ποδηλάτου, το οποίο εμποδίζει ή
είναι δυνατό να εμποδίζει την ασφαλή χρήση
του ποδηλάτου ή εκθέτει ή είναι δυνατό να εκ-
θέτει σε κίνδυνο τον ποδηλάτη ή τους λοιπούς
χρήστες του δρόμου ή οποιουσδήποτε από αυ-
τούς.

• να κινείται έχοντας στα αριστερά του άλλο πο-
δηλάτη ή άλλους ποδηλάτες σε παράλληλες
πορείες.

• να σύρει οποιοδήποτε ζώο.
• να μεταφέρει επιβάτη ή επιβάτες πάνω στο

ποδήλατο.
Απαγορεύεται εξάλλου, η χρήση ποδηλάτου από

πρόσωπο το οποίο βρίσκεται κάτω από την επή-
ρεια αλκοόλης ή και ναρκωτικών δυνάμει των δια-
τάξεων των περί Οδικής Ασφάλειας Νόμων του
1986 έως 2016. Ο νόμος, προβλέπει αυστηρές
διατάξεις για τα πρόσωπα που κατασκευάζουν
συναρμολογούν εισάγουν και πωλούν ποδήλατα
και τα υποχρεώνει να μεριμνούν για την ασφάλεια
των ποδηλατιστών. 

Τέλος, στη νομοθεσία υπάρχουν ρητές οδηγίες
και για τους οδηγούς οχημάτων οι οποίοι μεταξύ
άλλων πρέπει να προσέχουν τους ποδηλάτες και
να σέβονται την ομαλή διέλευση τους στους πο-
δηλατόδρομους. Ο οδηγός που διαπράττει αδίκημα
και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 1.000 ευ-
ρώ ή σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα
που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δυο
αυτές ποινές.
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«Σφίγγουν τα λουριά»
γύρω από τα ιατρικά έξοδα
Διαφάνεια βάση ευρωπαϊκής οδηγίας

Σ τη διαφάνεια στις σχέσεις φαρμακευτικών
εταιρειών και επαγγελματιών υγείας στο-

χεύει νέα πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για αυ-
στηρότερο πλαίσιο αυτορύθμισης του κλάδου.
Συγκεκριμένα από τα τέλη Ιουνίου οι επιχορη-
γήσεις, χρεώσεις και κάλυψη εξόδων για παρα-
κολούθηση ιατρικών συνεδρίων, περιλαμβανο-
μένου του κόστους εγγραφής, διαμονής και με-
τάβασης στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου
«βλέπουν» πλέον το φως της δημοσιότητας.

Βάση οδηγίας η οποία εφαρμόστηκε στην Κύ-
προ, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη οι εται-
ρείες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρ-
μακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA) δημοσιοποιούν
πληροφορίες που αφορούν μεταξύ άλλων επι-
χορηγήσεις και κάλυψη εξόδων.

Για την Κύπρο, η πρόσβαση στις πληροφορίες
θα μπορεί να γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της
Κυπριακής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών
Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ),
www.kefea.org.cy όπου θα υπάρχουν παραπομ-
πές στα στοιχεία δημοσιοποίησης της κάθε εται-
ρείας ξεχωριστά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την πρωτοβουλία της
ΚΕΦΕΑ στηρίζει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΦΕΑ, Κυριάκο
Μικέλλη, ο οποίος πρόσφατα παρουσίασε την
πρωτοβουλία «Υπεύθυνη Διαφάνεια - Κώδικας
Πρακτικής και Δημοσιοποίησης», η πρώτη δη-
μοσιοποίηση αφορά δραστηριότητες και παροχές
που έγιναν κατά το 2015. Όπως σημείωσε οι
δημοσιοποιήσεις γίνονται με δύο τρόπους, είτε
ονομαστικά, εάν ο επηρεαζόμενος επαγγελμα-
τίας υγείας έχει δώσει γραπτώς τη συγκατάθεσή
του είτε συγκεντρωτικά και ανώνυμα εάν δεν
έχει δοθεί η συγκατάθεση.

«Στόχος μας» εξήγησε, «είναι να ενδυναμώ-
σουμε τη θεμιτή σχέση και συνεργασία μεταξύ
φαρμακευτικών εταιρειών, επαγγελματιών υγείας
και οργανισμών υγείας, ενισχύοντας μέσω της
διαφάνειας την αξιοπιστία και επιτρέποντας την
καλύτερη κατανόησή της από τους ασθενείς και
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η συνερ-
γασία αφορά μια σειρά δραστηριοτήτων, όπως
ανταλλαγή βέλτιστων κλινικών πρακτικών και

πληροφοριών για το πώς οι νέες θεραπείες μπο-
ρούν να αναπτυχθούν και να φθάσουν στους
ασθενείς», κατέληξε.

Με τον Κώδικα Πρακτικής και Δημοσιοποίησης
της ΚΕΦΕΑ υιοθετήθηκαν, παράλληλα, αυστη-
ρότερες πρόνοιες για τις αλληλεπιδράσεις με-
ταξύ ιατρικών επισκεπτών και λειτουργών υγείας,
την προώθηση συνταγογραφούμενων φαρμακευ-
τικών προϊόντων, τη διάθεση δειγμάτων φαρμά-
κων καθώς και ενημερωτικού υλικού και τη φι-
λοξενία λειτουργών υγείας κατά τη διάρκεια επι-
στημονικών εκδηλώσεων.

Η τήρηση του Κώδικα είναι υποχρεωτική για
όλα τα μέλη της ΚΕΦΕΑ και τα μέλη της  EFPIA
που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, ενώ έχει
συσταθεί πενταμελής πειθαρχική επιτροπή (απο-
τελείται από έναν δικηγόρο ή πρώην δικαστή,
έναν επαγγελματία υγείας και τρία μέλη της ΚΕ-
ΦΕΑ) η οποία θα εξετάζει παράπονα και θα επι-
βάλλει κυρώσεις σε εταιρείες που παραβιάζουν
τον Κώδικα.

Η ΚΕΦΕΑ ιδρύθηκε το 2006 και αντιπροσωπεύει
την καινοτόμο φαρμακευτική βιομηχανία στην
Κύπρο. Αποστολή της ΚΕΦΕΑ είναι η πρόσβαση
των Κυπρίων ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα.
Μεταξύ των στόχων της είναι η εξασφάλιση συ-
νεχούς διάθεσης φαρμάκων στην κυπριακή αγο-
ρά, η παροχή ποιοτικής ιατροφαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης, η επιστημονική ενημέρωση των λει-
τουργών υγείας σε θέματα θεραπευτικών αγω-
γών και η διασφάλιση της εφαρμογής των ευ-
ρωπαϊκών στόχων που αφορούν το ψηλό επίπεδο
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Κύπρο.
Η ΚΕΦΕΑ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπον-
δίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA). 

Της Αγγέλας Κωμοδρόμου
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«Αγκάθι» η υπεξαίρεση
περιουσιακών στοιχείων

Σύμφωνα με έρευνα της PwC, το 58% των κυπριακών εταιρειών έπεσαν θύματα υπεξαίρεσης
περιουσιακών στοιχείων, ενώ μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται και από το ηλεκτρονικό έγκλημα, αλλά
και το ξέπλυμα χρήματος.

Η υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων, το ηλε-
κτρονικό έγκλημα και το ξέπλυμα χρήματος

είναι τα συχνότερα οικονομικά εγκλήματα που αν-
τιμετωπίζουν οι εταιρείες στην Κύπρο. 

Περισσότερο συχνά οι εταιρείες πέφτουν θύματα
υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων, με το 58%
εξ αυτών να δηλώνουν ότι έχουν πέσει θύματα
του εν λόγω εγκλήματος τα τελευταία δύο χρόνια.
Το κυβερνοέγκλημα είναι το δεύτερο σε συχνότητα
οικονομικό έγκλημα, επηρεάζοντας το 25% των
εταιρειών στην Κύπρο. Όπως καταδεικνύει η Έρευ-
να Οικονομικού Εγκλήματος της PwC, οι εταιρείες
δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας
για να το αποτρέψουν, καθώς μόνο το 32% έχουν
πλάνα για αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Τρίτο σε συχνότητα κατατάσσεται το ξέπλυμα
χρήματος, με ποσοστό 25% των κυπριακών εται-
ρειών να δηλώνουν ότι έχουν πέσει θύματα τα τε-
λευταία δύο χρόνια, σε αντίθεση με το 11% του
συνόλου των συμμετεχουσών εταιρειών στη Δυτική
Ευρώπη.

Άλλα εγκλήματα οικονομικής φύσης που αφορούν
κυπριακές εταιρείες είναι η λογιστική και φορο-
λογική απάτη (21% και 13% αντίστοιχα), η απάτη
που αφορά υποθήκες (13%), η δωροδοκία και η
διαφθορά (13%), η παράβαση της νομοθεσίας για
τον ανταγωνισμό (8%), η παράβαση της νομοθεσίας
που αφορά πνευματική ιδιοκτησία (4%), η εκμε-
τάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών (4%) και η
απάτη που αφορά δημόσιες συμβάσεις (4%).

Σύμφωνα με την έρευνα της PwC, από οικονο-
μικής άποψης το 33% των κυπριακών οργανισμών
που είχαν περιστατικό οικονομικού εγκλήματος,
έχουν υποστεί χρηματοοικονομική επίπτωση άνω
των 50.000 δολαρίων, με ένα 8% να δηλώνουν
επιπτώσεις πέραν του 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Τα πιο πάνω αποτελέσματα παρουσιάστηκαν από
την PwC Κύπρου ενώπιον επιχειρηματιών, και του
Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος
της Αστυνομίας Κύπρου, ο επικεφαλής του οποίου,
Χρίστος Χριστοδούλου, είπε ότι τα φαινόμενα οι-
κονομικού εγκλήματος, και ιδιαίτερα του κυβερ-
νοεγκλήματος στην Κύπρο παρουσιάζουν αυξητική
τάση, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη για συν-

τονισμένη προσπάθεια μεταξύ της Αστυνομίας και
του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπισή του.

Παρουσιάστηκε επίσης και η σημασία της κυ-
βερνοασφάλειας (cybersecurity) για τις εταιρείες,
καθώς αυτή αποτελεί περισσότερο επιχειρηματική
ανάγκη παρά πρόκληση. Σημειώνεται ότι σύμφωνα
με την έρευνα Global State of Information Security
που διεξήγαγε η PwC μαζί με άλλους εταίρους
(CIO & CSO) το Μάιο του 2015 και στην οποία
συμμετείχαν περισσότεροι από 10.000 CEOs,
CFOs, CIOs, CISOs, CSOs, VPs και  ΙΤ directors, οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανέφεραν 75% απώ-
λειες στα έσοδά τους λόγω περιστατικών έλλειψης
ασφάλειας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC, Ευγένιος Ευ-
γενίου, αναφέρθηκε στην ανάγκη καταπολέμησης
του οικονομικού εγκλήματος με την εφαρμογή κα-
τασταλτικών μέτρων και αποτελεσματικής νομο-
θεσίας, τονίζοντας ωστόσο ότι «απαιτείται εκπαί-

δευση και αλλαγή κουλτούρας, η οποία ξεκινά
πρώτα και πάνω απ’ όλα από τα ίδια τα κύτταρα
της οικονομίας: τις επιχειρήσεις». Ο κ. Ευγενίου
εξήγησε ότι «όλοι οι οργανισμοί, ανεξαρτήτως με-
γέθους ή τομέα δραστηριοποίησης, αποτελούν
δυνητικά θύματα οικονομικού εγκλήματος. Αυτό,
ωστόσο που έχει περισσότερη σημασία, είναι η
δυνατότητα που έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι οργα-
νισμοί, να λάβουν συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα
αντιμετώπισης του φαινομένου, με τρόπο που να
αποτρέπουν τους κινδύνους αυτούς και να επη-
ρεάζουν θετικά τη γενικότερη λειτουργία τους».

Στη φετινή παγκόσμια έρευνα, οι 6,337 συμμε-
τέχοντες κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα τομέων δρα-
στηριότητας σε 115 χώρες, ενώ η αντίστοιχη έρευ-
να για την Κύπρο διεξήχθη με τη συμμετοχή 90
εταιρειών και οργανισμών από τους τομείς των
χρηματοπιστωτικών και επαγγελματικών υπηρε-
σιών, τεχνολογίας, μεταφορών και συγκοινωνιών.
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Εμπορικά αυτοκίνητα Nissan
στην κυπριακή αγορά 

Στη συμπλήρωση της γκάμας των αυτοκινήτων της Nissan στην κυπριακή
αγορά προχώρησε Όμιλος Πηλακούτα. Μέχρι σήμερα η Nissan διέθετε
στην κυπριακή αγορά μόνο ιδιωτικά σαλούν αυτοκίνητα, πλέον θα διαθέτει
και ολοκληρωμένη σειρά εμπορικών αυτοκινήτων. Τα εμπορικά Nissan
έχουν όλα τις προϋποθέσεις να γίνουν η απόλυτη επιλογή σε βαν και φορ-
τηγά. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα για εξυπηρέτηση από τα Συνεργεία
της Nissan Cyprus Ltd εκτός ωρών εργασίας, δηλαδή παραλαβή για Service
το βράδυ και παράδοση στον πελάτη την επόμενη μέρα το πρωί. Το Προ-
νομιακό Σχέδιο Χρηματοδότησης «Nissan Pro Scheme» συμπληρώνει τους
λόγους για τους οποίους κάποιος θα επιλέξει τη Nissan αφού από μόνο
295 ευρώ τον μήνα, κάθε επαγγελματίας μπορεί να αποκτήσει το δικό
του εμπορικό, απολαμβάνοντας παράλληλα, full service για 4 χρόνια. Ταυ-
τόχρονα, απολαμβάνει εργοστασιακή εγγύηση 5 χρόνων ή μέχρι τη συμ-
πλήρωση 160.000 χιλιομέτρων, όποιο έρθει πρώτο.

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

Νέα εμφάνιση για
τους χυμούς Λανίτης

Μετά από δεκαετίες κυριαρχίας στα ράφια με το γνωστό κόκκινο λο-
γότυπο, οι χυμοί Λανίτης ανανεώνονται και αναδεικνύουν την ποιότητα
και την ιστορία τους, με νέο λογότυπο, νέα εμφάνιση. Η ανανεωμένη
εμφάνιση των χυμών Λανίτης εστιάζει στις θεμελιώδεις αξίες που τους
χαρακτηρίζουν από το ξεκίνημά τους το 1949 μέχρι και σήμερα: αναλ-
λοίωτη παράδοση στο χρόνο, υψηλή ποιότητα σε κάθε συσκευασία και
υπέροχη γεύση. Τα νέα εικαστικά, δίνουν προτεραιότητα στη χρηστι-
κότητα και το περιεχόμενο, με ακόμη πιο εμφανή τα θρεπτικά συστατικά
του κάθε χυμού. Επιπλέον, οι ανανεωμένοι χυμοί Λανίτης φέρουν το
λογότυπο FSC καθώς έχουν πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο Διαχείρισης
Δασών (Forest Stewardship Council). Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο,

μη κερδοσκοπικό οργανισμό, διεθνώς αναγνωρισμένο, που προωθεί
την υπεύθυνη διαχείριση των δασών σε όλο τον κόσμο. Οι χυμοί Λανίτη
κυκλοφόρησαν στην Κυπριακή αγορά το 1949. 

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

20 χρόνια TGI Fridays
στην Κύπρο

Tην εικοσάχρονη παρουσία της στην κυπριακή αφορά γιορτάζει φέτος
η Αμερικάνικη αλυσίδα casual dining, TGI Fridays. Στην Κύπρο η αλυσίδα
διαθέτει 7 καταστήματα, 2 στην Λευκωσία, 3 στην Λεμεσό, 1 στην Λάρ-
νακα και 1 στην Πάφο. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών, τα εστιατόρια
TGI Fridays θα μοιράσουν δώ-
ρα συνολικής αξίας πέραν των
120 χιλιάδων ευρώ στους πε-
λάτες τους. Συγκεκριμένα, με
κάθε λογαριασμό θα προσφέ-
ρεται ένα κερδοφόρο ξυστό
κουπόνι. Όλοι θα κερδίζουν
διάφορα δώρα, ενώ το μεγάλο
δώρο θα είναι ένα ταξίδι για
δύο στη Νέα Υόρκη με διαμονή, στην πόλη προέλευσης της γνωστής
αλυσίδας εστιατορίων. Συνεισφέροντας ταυτόχρονα στα κοινά του τόπου
με την ευκαιρία των 20χρονων της, η αλυσίδα θα προσφέρει 0.20 σεντ
στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου από κάθε ξυστό κουπόνι που θα
δίνεται, χωρίς καμία επιβάρυνση από τον πελάτη.

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

Βραβείο για την μπύρα Λέων 
Η μπύρα Λέων, της εταιρείας Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία, ξε-
χώρισε ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλα προϊόντα που δοκιμάστηκαν στο
International Taste & Quality Institute (iTQi) στις Βρυξέλες για το 2016,
κερδίζοντας το χρυσό αστέρι
του Superior Taste Award. Απο-
τελεί ουσιαστικά το δεύτερο
βραβείο που κατακτά η μπύρα
Λέων σε διάστημα μόλις 3
ετών. Η μπύρα Λέων αποτελεί
ένα καθαρά Κυπριακό προϊόν
που συνδυάζει την υψηλή ποιότητα με την πλούσια γεύση. Είναι μια
γνήσια all malt μπύρα που ανήκει στην κατηγορία των μπύρων LAGER
και παρασκευάζεται στο σύγχρονο ζυθοποιείο Φώτος Φωτιάδης. Στην
Κύπρο κατέχει την τρίτη θέση σε πωλήσεις και είναι από τις μεγαλύτερα
αναπτυσσόμενες μπύρες της Κύπρου.

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

Mε 6όροφο κατάστημα
η H&M στην Κύπρο

Η H&M, Hennes & Mauritz, η
παγκοσμίως αναγνωρισμένη εταιρεία
μόδας ανοίγει το 1ο κατάστημά της
στην Κύπρο, στην οδό Λήδρας 171 –
179. Το νέο κατάστημα που θα ανοίξει
τις πόρτες το Σεπτέμβριο του 2016,
θα προσφέρει μόδα για τη γυναίκα,
τον άντρα, τον έφηβο και το παιδί σε ένα χώρο 3.000τ.μ. Το 6όροφο
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κατάστημα H&M θα προσφέρει βασικά, αειφόρα κομμάτια μόδας σε
υψηλή ποιότητα για όλη την οικογένεια, ενώ θα διαθέτει και τμήματα
Beauty, Underwear, Accessories, Divided, Trend, Η&Μ+, Η&Μ Mama
και Η&Μ Sport. Το κατάστημα θα ανοίξει με την Φθινοπωρινή συλλογή
της Η&Μ. Η γυναικεία συλλογή H&M αποπνέει μια νέα θηλυκότητα.
Έχει να κάνει με τη γυναικεία δύναμη και ισχύ, με μια φρέσκια εκδοχή
του φολκλόρ και του ρομαντισμού. Είναι πολύ εξευγενισμένη και ταυ-
τόχρονα πολύ αυθεντική. 

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

Το St Elias Resort ξαναγράφει ιστορία
Το γνωστό τουριστικό χωριό Άγιος Ηλίας στον Πρωτάρα ξανακτίστηκε
για να ξαναγράψει ιστορία! Μέλος της αλυσίδας Louis Hotels, το ξενο-
δοχείο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2016, ως ένα πλήρως ανακαινισμένο
και άψογα αναβαθμισμένο θέρετρο 4 αστέρων. Είναι κτισμένο σε μία
πανέμορφη τοποθεσία 40,400 τμ με φόντο τις καταγάλανες παραλίες
του Πρωταρά. Αυτό όμως που μένει αξέχαστο πάνω από όλα στο St
Elias Resort είναι τα ευρύχωρα φωτεινά δωμάτια με τις μεγάλες βε-
ράντες, τη θέα και τις μοντέρνες ανέσεις. Λόγω της μοναδικής τοπο-
θεσίας του, δίπλα στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, το θέρετρο είναι
ιδανικό και για γαμήλιες δεξιώσεις και ρομαντικές τελετές, για την πιο
σημαντική μέρα της ζωής σας! Για κρατήσεις και πληροφορίες μπείτε
στο www.louishotels.com ή τηλεφωνείστε στο 23 831300.

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

Έξι διακρίσεις για
το οινοποιείο Ζαμπάρτα 

Έξι διακρίσεις απέσπασε συνολικά στον 9ο Κυπριακό Διαγωνισμό
Οίνου το οινοποιείο Ζαμπάρτας. Το Lefkada - Shiraz 2014, το οποίο
είναι η ναυαρχίδα του οινοποιείου, καθώς και το αγαπημένο Ζαμπάρτας

Ροζέ 2015 βραβεύτηκαν με χρυσά με-
τάλλια. Το Μαραθεύτικο 2014, το
Sémillon-Sauvignon Blanc 2015 και το
ανερχόμενο αστέρι του οινοποιείου, το
Ξυνιστέρι Single Vineyard 2015, διακρί-
θηκαν με αργυρά μετάλλια. Τα κρασιά
Ζαμπάρτας έχουν διακριθεί και σε άλ-
λες διεθνείς διοργανώσεις, συμπερι-
λαμβανομένων των Decanter World Wi-
ne Awards και του Διεθνούς Διαγωνι-
σμού Οίνου Θεσσαλονίκης.Το Οινοποείο
Ζαμπάρτας παράγει 75.000 φιάλες κρα-

σιού κάθε χρόνο, οι οποίες διανέμονται στην Κύπρο από τις εταιρείες
La Maison du Vin (Λευκωσία), Bottles (Λεμεσός) και Χριστάκης Μιχαήλ
Λτδ (Πάφος) και είναι διαθέσιμες σε κάβες ανά το παγκύπριο.

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

Nέα ανανεωμένη ιστοσελίδα
για την Leptos Greece

Η Leptos Estates (Greece), κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης γης και
ακίνητων στα ελληνικά νησιά και στην Κύπρο, ανακοίνωσε την έναρξη
της νέας, ανανεωμένης ιστοσελίδας της, www.leptosgreece.com η
οποία έχει σχεδιαστεί για την βελ-
τίωση της φιλικότητας προς τον
χρήστη την πιο εύστοχη παρουσία-
ση των πληροφοριών, με έφεση
προς όλες τις συσκευές. Η εται-
ρεία Leptos Estates έχει καθιερω-
θεί για πάνω από 55 χρόνια και έχει
μια ολοκληρωμένη γκάμα γης με διεθνώς βραβευμένα έργα σε 325
προνομιακές τοποθεσίες στην Κύπρο και στην Ελλάδα τόσο στην Αττική
αλλά και στα πανέμορφα νησιά της Κρήτης, της Πάρου και της Σαντο-
ρίνης. Η εταιρεία έχει πάνω από 25000 ιδιοκτήτες περιουσιών, ενώ
διαθέτει γραφεία και αντιπροσώπους πωλήσεων σε 75 χώρες σε όλο
τον κόσμο.

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

Ένα Koralli γεμάτο γεύση
στην Αγία Νάπα

Ένα «Κοράλι» βρήκε τη θέση του στην πανέμορφη παραλία Μακρό-
νησος στην Αγία Νάπα. Πρόκειται για το Koralli Seafood Restaurant, τη
νέα προσθήκη του Asterias Βeach Hotel, αλλά και τη νέα επιλογή για
τους λάτρεις των θαλασσινών. Με φόντο λοιπόν μια εκ των καλύτερων
παραλιών της Κύπρου, την ποιότητα και εξυπηρέτηση του Asterias, και
τις ευφάνταστες δημιουργίες του
executive chef Δημήτρη Αλεξάν-
δρου και της ομάδας του, το Koralli
Seafood Restaurant, σας εγγυάται
μια καταπληκτική γευστική εμπει-
ρία. Σερβίρονται εκλεκτά πιάτα
όπως φρέσκα ψάρια ψημένα στη
σχάρα, σε κρούστα άλατος ή τηγανιτά, platters με θαλασσινά, ή επιλογές
όπως τη σπεσιαλιτέ του εστιατορίου, το χταπόδι με Μεσογειακά μυ-
ρωδικά στη σχάρα με λαχανικά σχάρας και πουρέ καρότου. Μετά από
το φαγητό, οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν δροσιστικά κοκτέιλ στο
“Levels”, το beach bar του ξενοδοχείου. Το εστιατόριο και το beach bar
είναι ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Για κρατήσεις ή περισσότερες πλη-
ροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εστιατόριο στο 23201080.

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

Η Vassos Eliades γιόρτασε
τα 85 χρόνια Reverso

Η εταιρεία Vassos Eliades Accessories
Ltd, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι του οί-
κου υψηλής ωρολογοποιάς Jaeger-LeCo-
ultre στην Κύπρο, γιόρτασε την 85η επέ-
τειο των μοναδικών ρολογιών της συλ-
λογής Reverso, που πραγματοποιήθηκε
στο lounge bar The Social House στην
Λευκωσία. Οι καλεσμένοι είχαν την ευ-
καιρία να θαυμάσουν από κοντά και να
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δοκιμάσουν μερικά από τα μοναδικά κομμάτια υψηλής ωρολογοποιάς
της συλλογής καθώς και να συνομιλήσουν με εκπροσώπους του οίκου
που ταξίδεψαν στην Κύπρο ειδικά για αυτό το σκοπό.

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

Όπερα του Mozart στο 18ο Pafos
Aphrodite Festival

Ένα από τα σπουδαιότερα δημιουργήματα του οπερατικού ρεπερτορίου
και μία από τις κορυφαίες δημιουργίες της λυρικής τέχνης όλων των
εποχών, ο αριστουργηματικός Don Giovanni του W. A. Mozart, παρου-
σιάζεται στο 18o Pafos Aphrodite Festival στις 2, 3 και 4 Σεπτεμβρίου,

στην πλατεία του Μεσαιωνικού
Κάστρου της Πάφου. Tο έργο δια-
δραματίζεται στον 17ο αιώνα, στη
Σεβίλλη της Ισπανίας και αφορά
τις ερωτικές περιπέτειες του
ακόλαστου Ισπανού ευγενούς
Ντον Τζοβάνι, ο οποίος προσβάλ-
λει και σκανδαλίζει τους υπόλοι-
πους, μέχρι που συναντά κάτι που
δεν μπορεί να σκοτώσει, να χτυ-
πήσει, να αποφύγει ή να ξεγελά-
σει. Για περισσότερες πληροφο-

ρίες στο τηλέφωνο 26822218 και στην ιστοσελίδα www.pafc.com.cy.
Τιμές των εισιτηρίων από 25, 40, 50 και 70 ευρώ. Η μετάφραση θα
γίνεται ταυτόχρονα στην ελληνική και αγγλική μέσω υποτίτλων.

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

Akai: Value for money ασιατική
κουζίνα στον Πρωταρά

Στην περιοχή Κάππαρη (δίπλα στον φούρνο Ζορπά) στον Πρωταρά
έκανε την εμφάνιση του ένα casual πανασιατικό εστιατόριο- το Αkai. Akai
σημαίνει κόκκινο, το απόλυτο χρώμα του Ασιατικού πολιτισμού, του οποίου
η φιλοσοφία και η κουλτούρα αντικατοπτρίζεται στην προσωπικότητα του

εστιατορίου. Σε ένα μοντέρνο χώ-
ρο με minimal διακόσμηση, εμ-
πνευσμένο από την Ασιατική τέχνη
της χαρτοκοπτικής, το kirigami, οι
έμπειροι chefs του Akai ετοιμάζουν
στην ανοιχτή κουζίνα του εστιατο-
ρίου αυθεντικά Ασιατικά πιάτα που
έχουν σαν βασικό στοιχείο τα φρέ-

σκα υλικά. Με επιλογές από την ευρύτερη Ασιατική κουζίνα σε οικονομικές
τιμές, για dine in ή take out, το Akai αποτελεί μια φρέσκια εναλλακτική
πρόταση για γρήγορο και ποιοτικό φαγητό στον Πρωταρά.  Το Akai ανήκει
στο δυναμικό του ομίλου Α. Ζορπάς και Υιοί και βρίσκεται στην Λεωφόρο
Κάππαρη 4, στο Παραλίμνι.

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

«Σχέδιο ανταμοιβής»
από την Τράπεζα Κύπρου 

Ένα νέο σχέδιο επιβράβευσης για τους κατόχους καρτών, παρουσίασε
η Τράπεζα Κύπρου. Πρόκειται για το «Σχέδιο ανταμοιβή» και είναι το
δεύτερο σχέδιο επιβράβευσης καρτών που ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύ-

πρου σε διάστημα λιγότερο των δυο μηνών. Τον Απρίλιο είχε ανακοι-
νωθεί και το Σχέδιο Υπεραγορών American Express στο οποίο συμμε-
τέχουν οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ, Carrefour Κύπρου, METRO και Πα-
παντωνίου. Οι πελάτες χρησιμο-
ποιώντας τις κάρτες του Σχεδίου
Υπεραγορών οπουδήποτε, έχουν
επιστροφή χρημάτων υπό μορφή
δωροεπιταγής η οποία εξαργυ-
ρώνεται με δωρεάν ψώνια στην
υπεραγορά της επιλογής τους.
Στο «Σχέδιο ανταμοιβή», που πα-
ρουσιάστηκε συμμετέχουν όλες
οι κάρτες της Τράπεζας Κύπρου,
είτε αυτές είναι, Visa είτε MasterCard είτε American Express, πιστωτικές
ή χρεωστικές, προσωπικές ή Εταιρικές. Στο σχέδιο ανταμοιβή συμμε-
τέχουν περισσότερες από 140 επιχειρήσεις σε όλη την Κύπρο. 

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

Από την Argosy
η διανομή του Sailor Salt

Mπήκε σε ισχύ η νέα στρατηγική συνεργασία της εμπορικής εταιρείας
Argosy Trading Company Ltd (ARGOSY) με την εταιρεία Μ.Π. Θεοδώρου
(Βιομηχανία Άλατος) & ΣΙΑ ΛΤΔ (Sailor Salt). Η συνεργασία αυτή επι-
τεύχθηκε μετά την απόφαση της Μ.Π. Θεοδώρου
να αναθέσει την ευθύνη διανομής των προϊόντων
της στην ARGOSY. Η εταιρεία ARGOSY κατέχει
ηγετική θέση στον χώρο της εμπορίας-διανομής,
ανάμεσα σε άλλα, ειδών διατροφής παγκύπρια,
ενώ οι πωλήσεις της αντιπροσωπεύουν περίπου
το 5% του συνόλου των επιχειρήσεων τροφίμων.
Το δίκτυο διανομής της ARGOSY φτάνει άμεσα σε
2000 καταστήματα - υπεραγορές , σούπερ μάρκετ,
παντοπωλεία και καταστήματα (περίπτερα, αρτο-
ποιεία κλπ) - που αντιπροσωπεύουν πάνω από το
95 % του συνόλου των συναλλαγών πωλήσεων.
Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει εμ-
πορικά σήματα όπως Activia, AIRWICK, Dettol,
Elite, Energizer, Findus, Galaxy, Hawaiian Tropic,
Καλλιμάνης, Kellogg`s Special K, Jacobs, Libresse, Libero, Mars, Melissa,
Oreo, Pedigree, Philadelphia, Philips, Rickmers Bali, Tena, Vanish, Veet,
Whiskas, Wilkinson, Zewa, 3M Scotch Brite, 7days, DODONI κ.α.

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

«Map Your Meal» μέσω νέου app
για Android και iOS

Το Map Your Meal, μια νέα δωρεάν εφαρμογή για καταναλωτές που
αξιολογεί τα αγαπημένα τους προϊόντα και δίνει πληροφορίες σχετικά
με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις και είναι διαθέσιμο στην Κύ-
προ και σε άλλες 4 χώρες της ΕΕ. Η εφαρ-
μογή επιτρέπει στους χρήστες να λαμβά-
νουν πληροφορίες σχετικά με το τι και
ποιος εμπλέκεται στην παραγωγή τροφίμων και ποτών τους. Με μια
απλή σάρωση του κώδικα αναγνώρισης του προϊόντος, θα μπορείτε να
ενημερωθείτε για το προϊον. Για να κατεβάσετε την εφαρμογή επισκε-
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φθείτε την ιστοσελίδα http://www.mapyourmeal.org/index.php/mobi-
le-application. Το πρόγραμμα Map Your Meal είναι ένα τριετές πρόγραμμα
χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποί-
ησης των νέων για την παγκόσμια αλληλεξάρτηση και τις αδικίες, καθώς
και για την ανάγκη για πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

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

«Ανέπαφες» συναλλαγές
με το PayBand της Ελληνικής

Το πρωτοποριακό προϊόν PayBand, τη νέα, γρήγορη και εύκολη μέ-
θοδο πληρωμών παρουσίασε η Ελληνική Τράπεζα, που επιτρέπει στον
κάτοχό της να κάνει τις συναλλαγές του ανέπαφα, χωρίς να χρειάζεται
πορτοφόλι. Το PayBand είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Ελληνικής

Τράπεζας με τις εταιρείες Visa
και Gemalto. Πρόκειται για μια
ανέπαφη κάρτα που φοριέται στο
χέρι και μπορεί να συνδεθεί με
οποιαδήποτε χρεωστική ή πιστω-
τική κάρτα VISA της Ελληνικής
Τράπεζας. Το PayBand είναι ευ-
ρέως αποδεκτό, στην Κύπρο και
στο εξωτερικό, σε όλα τα con-

tactless τερματικά (POS). Το PayBand είναι ήδη διαθέσιμο, για υφιστά-
μενους και νέους πελάτες, αποκλειστικά από όλα τα καταστήματα της
Ελληνικής Τράπεζας. Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί
να απευθύνεται στα καταστήματα, στη Γραμμή Εξυπηρέτησης 8000
9999 ή στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Τράπεζας.

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

Διαθέσιμο και στην Κύπρο
το επαναστατικό Bio-Oil

Το νέο επαναστατικό προϊόν Bio- Oil που βελτιώνει την εικόνα ουλών,
ραγάδων, δυσχρωμιών, σημαδιών γήρανσης και της αφυδατωμένης επι-
δερμίδας, παρουσίασε η εταιρεία C.A.Papaellinas Ltd. Το Bio-Oil ειδικό

προϊόν περιποίησης
της επιδερμίδας, συ-
νιστάται για τη βελ-
τίωση της όψης των
ουλών, των ραγάδων
και της ανομοιόμορ-
φης χροιάς του δέρ-
ματος, και ενισχύει
ενυδατώνοντας την
ώριμη και αφυδατω-
μένη επιδερμίδα,
έχει ήδη κατακτήσει
284 βραβεία στην κα-
τηγορία της περιποί-
ησης δέρματος και
κατέχει την πρώτη

θέση στις πωλήσεις προϊόντων για την καταπολέμηση ουλών και ραγάδων
σε 20 χώρες. Το Bio-Oil βοηθά στην στοχευμένη αντιμετώπιση βλαβών
του δέρματος, δίχως παράλληλα να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στην επι-
δερμίδα. Διατίθεται στα φαρμακεία στην τιμή των 12 ευρώ τα 60ml.

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

RCB Bank: Oικονομική εκπαίδευση
για 42 φοιτητές 

«Η Παγκόσμια Οικονομία και το Τραπεζικό Σύστημα» ήταν ο τίτλος
καλοκαιρινού σχολείου το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο με τη
συμμετοχή 42 φοιτητών. Του προγράμματος διάρκειας μιας εβδομάδας
ηγείτο ο Νομπελίστας καθηγητής στο London School of Economics and
Political Science και μέλος το Διοικητικού Συμβουλίου της RCB Bank,
Σερ Χριστόφορος Πισσαρίδης, ενώ ήταν μια πρωτοβουλία του CEO της
τράπεζας, Kirill Zimarin. Οι 42 φοιτητές που συμμετείχαν προέρχονταν
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το London
School of Economics, το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, το Κρατικό Πα-
νεπιστήμιο Lomonosov της Μόσχας, και το Κρατικό Πανεπιστήμιο της
Αγίας Πετρούπολης. Στόχος του προγράμματος ήταν η εισαγωγή των
φοιτητών σε ένα ευρύ φάσμα όπως είναι ο Ενιαίος Μηχανισμός Επο-
πτείας, η διαχείριση κινδύνων, και οι διαπολιτισμικές πτυχές του κυ-
πριακού προβλήματος. Η RCB Bank Ltd διατηρεί έξι καταστήματα σε
Λευκωσία, Λεμεσό καθώς και ένα στο Λουξεμβούργο.

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

Πενηντάχρονα για
τα παγωτά Παπαφιλίππου

Τη συμπλήρωση 50 χρόνων λειτουργίας του γιόρτασε ο Όμιλος εται-
ρειών P&P Ice Cream, μαζί με στελέχη του Εμποριοβιομηχανικού κόσμου,
στενούς συνεργάτες και φίλους. Ξεκινώντας αρχικώς ξεχωριστά και
μετά συμπορευόμενοι, οι δύο ιδρυτές, ο Παναγιώτης Χριστοφόρου και
ο Παναγιώτης Παπαφιλίππου έβαλαν τον θεμέλιο λίθο αυτού του ομίλου
το 1965. Σήμερα αποτελείται από Ζαχαροπλαστείο, Λούνα Πάρκ και την
εταιρεία παγωτού PAPAFiLiPOU, που κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια
αγορά παγωτού. Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα του Έντιμου
Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Γιώργου
Λακκοτρύπη. Σταθερές αξίες σε όλη αυτήν την πορεία, είναι η επιμονή
στην ποιότητα και ο σεβασμός προς τον καταναλωτή, ο οποίος με τη
σειρά του το ανταποδίδει με την προτίμησή του στα προϊόντα και στις
υπηρεσίες του Ομίλου Παπαφιλίππου.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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31η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Αναβάθμιση και επέκταση
στα σχέδια της Lordos Hotels

Σ ημαντική αναβάθμιση και επέκταση των ξε-
νοδοχειακών μονάδων της Lordos Hotels

(Holdings) Public Ltd, εξήγγειλε από το βήμα
της 31ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, ο πρό-
εδρος της εταιρείας, Τάκης Κυριακίδης. Λεπτο-
μέρειες θα ανακοινωθούν με την οριστικοποίηση
του σχεδιασμού. Όπως ανέφερε τα αποτελέ-
σματα του Συγκροτήματος το 2016 με βάση τη
μέχρι τώρα χρήση, τις κρατήσεις και τις προ-
οπτικές για το υπόλοιπο του έτους, αναμένεται
να είναι καλύτερα από τα καλά αποτελέσματα
του 2015. «Όμως αυτό αυξάνει περισσότερο
την ανάγκη να θωρακίσουμε στο μεγαλύτερο δυ-
νατό βαθμό τη τουριστική μας βιομηχανία, και
να αναβαθμίσουμε το τουριστικό μας προϊόν»,
υπογράμμισε. 

Κερδοφόρα χρονιά 
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος το 2015

αυξήθηκε κατά 381,000 ευρώ σε 10,44 εκ. ευρώ
εκ. και το μεικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 121,000
ευρώ σε 4,76 εκ. ευρώ. Πραγματοποιήθηκε κα-
θαρό κέρδος πριν τις χρηματοοικονομικές δα-
πάνες, τις αποσβέσεις, τις χρεολύσεις και τη
φορολογία (EBIDAT) 2,14 εκ. ευρώ και κέρδος
πριν τη φορολογία 769.373 ευρώ και μετά τη

φορολογία 615.357 ευρώ. Τα τελευταία 5 χρόνια
(2011 - 2015) πραγματοποιήθηκε κέρδος πριν
τη φορολογία, τους τόκους, τις αποσβέσεις και
τις χρεολύσεις (EBIDAT) 11,5 εκ. ευρώ σε σύγ-
κριση με 10,6 εκ. ευρώ την προηγούμενη πεν-
ταετία (2006 -2010) και κέρδος πριν τη φορο-
λογία 4,4 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 3,1 εκ. ευρώ
την προηγούμενη πενταετία. Τα τελευταία 5 χρό-
νια, παρά το γεγονός ότι έγιναν ανακαινίσεις και
κεφαλαιουχικές δαπάνες 4,4 εκ. ευρώ μέσα στα
πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης του προσφε-
ρόμενου προϊόντος, το καθαρό χρέος μειώθηκε
κατά 4,30 εκ. ευρώ σε 4,33 εκ. ευρώ.

Η σχέση καθαρού χρέους προς ίδια κεφαλαία,
που ανέρχονται σε 72,6 εκ. ευρώ, μειώθηκε στο
5,97%. Οι τόκοι μειώθηκαν από 476,000 ευρώ
το 2011 σε 236,000 το 2015. «Η νοικοκυρεμένη
πολιτική που εφαρμόσαμε απέδωσε καρπούς και
επέτρεψε στο Συγκρότημα να αντιμετωπίσει την
οικονομική κρίση των τελευταίων 5 χρόνων απο-
τελεσματικά και να βγει από αυτή ουσιαστικά
ενισχυμένο. Στόχος μας όμως είναι να επιτύ-
χουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο μέλ-
λον», σημείωσε ο κ. Κυριακίδης. 

«Δεν πρέπει όμως να ξεχνούμε ότι η ευπρόσ-
δεκτη και πολύ σημαντική ουσιαστική αύξηση

των τουριστικών αφίξεων και των εσόδων των
τελευταίων χρόνων οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό,
στα σοβαρά προβλήματα στρατιωτικών διενέξε-
ων, πολιτικών ταραχών, τρομοκρατίας και ασφά-
λειας σε χώρες της Βόρειας Αφρικής και της
Μέσης Ανατολής. Και ότι ανταγωνιστικές αγορές
όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Τυνησία κάνουν
κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανακάμψουν το
συντομότερο. Τώρα είναι η ώρα να θωρακίσουμε
στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τη τουριστική μας
βιομηχανία, αναβαθμίζοντας το τουριστικό μας
προϊόν ακόμη περισσότερο και προσφέροντας
ποιότητα στη σωστή τιμή».

Ο κ. Κυριακίδης, χαρακτήρισε επίσης επιτακτική
ανάγκη την άμεση χάραξη και υλοποίηση από
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μιας εθνικής
μακροπρόθεσμης τουριστικής στρατηγικής.

Μέρισμα
Όσον αφορά τη μερισματική πολιτική του συγ-

κροτήματος σε σχέση με τα αποτελέσματα του
2015, αλλά και την προοπτική ακόμη καλύτερων
αποτελεσμάτων το 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο
πρότεινε να καταβληθεί μέρισμα 0,01 ευρώ ανά
μετοχή, που ισοδυναμεί σε 2.94% της ονομα-
στικής αξίας της μετοχής.
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One Month: 
Two Months:  

Single Double

€95

€170

€170

€300
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Με ισχυρή ευρωπαϊκή
και διεθνή προσωπικότητα

Ν α μη συμβιβαστούν με τη μετριότητα και με
τη στασιμότητα. Να προετοιμαστούν για την

αποτυχία και να τη διαχειριστούν. Να αποδεχτούν
τη διαφορετικότητα των άλλων και τη δική τους.
Να μην αποδεχτούν οτιδήποτε ως δεδομένο. Να
μελετήσουν περισσότερο. Να ρωτήσουν περισ-
σότερο και να εκπαιδευτούν περισσότερο. Να διεκ-
δικήσουν θέση αντάξια των προσδοκιών και της
εκπαίδευσης τους στην τοπική ή διεθνή αγορά
εργασίας. Αυτές ήταν μερικές μονάχα από τις
προτροπές από τους ακαδημαϊκούς και τους επί-
σημους προσκεκλημένους προς τους 2,118 απο-
φοίτους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στους
οποίους απονεμήθηκαν προπτυχιακοί, μεταπτυ-
χιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, κατά την
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, στη
διάρκεια των φετινών τελετών αποφοίτησης. Ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθη-
γητής Φίλιππος Πουγιούτας, επισήμανε την ιδιαί-
τερη σημασία των τελετών φέτος για το Πανεπι-
στήμιο, καθώς απονεμήθηκαν διδακτορικοί τίτλοι
σπουδών και τα πρώτα παγκοσμίως Μεταπτυχιακά
Διπλώματα στο Ψηφιακό Νόμισμα. 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας παραμένει το μο-
ναδικό στον κόσμο που προσφέρει μεταπτυχιακό
πρόγραμμα στο Ψηφιακό Νόμισμα. 

Ο καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας έκανε εκτε-
ταμένη αναφορά στην γενική προσφορά του Πα-
νεπιστημίου Λευκωσίας στην εκπαίδευση και την
αποφασιστικότητα του ιδρύματος να υιοθετήσει
νέες μεθόδους διδασκαλίας, ακολουθώντας σε
μεγάλο βαθμό- ιδιαίτερα στην εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση - την ραγδαία τεχνολογική πρόοδο. Ση-
μείωσε ότι «το Πανεπιστήμιο αριθμεί ήδη πέραν
των 8,000 φοιτητών, προσφέροντας περισσότερα
από 100 προγράμματα σπουδών σε μια υπερσύγ-
χρονη υλικοτεχνική υποδομή διάσπαρτη σε μια
πανεπιστημιούπολη 17 κτιρίων». 

Τόνισε επίσης ότι «το Πανεπιστήμιο ανταποκρι-
νόμενο στις νέες εξελίξεις στο τομέα της ηλε-
κτρονικής μάθησης πρωτοπορεί, προσφέροντας
συνολικά 18 προγράμματα σπουδών σε περισσό-
τερους από 4.000 φοιτητές. Επενδύσαμε πολλά,
σε υλικοτεχνική υποδομή, λογισμικό και ανθρώπινο

δυναμικό» υπέδειξε, ευχαριστώντας την Επιτροπή
Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και τον
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, καθηγητή Κώστα
Καδή, για τη στήριξη που προσέφεραν στην ανά-
πτυξη της ανώτερης εκπαίδευσης, καθώς επίσης
και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο γεγονός
ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι από τα ελά-
χιστα Πανεπιστήμια στην κόσμο, που έχουν αξιο-
λογηθεί και πιστοποιηθεί με διακρίσεις ποιότητας
και αριστείας από τα δύο επίσημα Ευρωπαϊκά Σώ-
ματα Αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης. Επισήμανε τέλος τις μεταρρυθμίσεις που
έκανε το Πανεπιστήμιο «έτσι ώστε να εδραιώσει
τη θέση του ως ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο ακα-
δημαϊκό ίδρυμα με ισχυρή ευρωπαϊκή και διεθνή
προσωπικότητα».

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις συνεργασίες
με διακεκριμένα πανεπιστήμια της Ελλάδας για
την προσφορά και τον προγραμματισμό προσφοράς
διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών (Ελ-
ληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πα-

τρών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανε-
πιστήμιο Θράκης, κ.α.). «Το Πανεπιστήμιο Λευκω-
σίας είναι ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας», υπο-
γράμμισε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της
Κύπρου, Κώστας Καδής, προσθέτοντας πως ο ση-
μαντικός αριθμός των φοιτητών του, που ανέρχεται
σε χιλιάδες, αποδεικνύει «πως έχει εξασφαλίσει
την εμπιστοσύνη πολλών συμπολιτών μας, αλλά
και μεγάλου αριθμού φοιτητών από το εξωτερικό,
χάρη και στη ποικιλία ακαδημαϊκών προγραμμάτων,
τόσο σε επίπεδο πτυχίου, όσο και σε επίπεδο με-
ταπτυχιακού».

Ο κ. Καδής αναφέρθηκε στον στρατηγικό στόχο
της κυβέρνησης να καθιερωθεί η Κύπρος ως ένα
διεθνές κέντρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ
απευθυνόμενος προς τους μεταπτυχιακούς από-
φοιτους δήλωσε πως «εισέρχεστε στην κοινωνία
ως άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες». «Είμαι βέ-
βαιος ότι μπορείτε να βλέπετε με αισιοδοξία το
μέλλον», κατέληξε.
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Με τεράστια σκακιέρα
το πάρκο ΟΠΑΠ στην Έγκωμη

Σ ε ένα άγονο χωράφι στην Έγκωμη, το οποίο
μερικά παιδιά της περιοχής το μετέτρεψαν

στο δικό τους «γήπεδο», η ΟΠΑΠ Κύπρου απο-
φάσισε να δημιουργήσει, όχι μόνο μια όαση για
μικρούς και μεγάλους, αλλά και να κατασκευάσει
ένα τεράστιο υπαίθριο σκάκι. Πλέον το πάρκο
ΟΠΑΠ, αποτελεί μια ιδιαίτερη επιλογή για τα παι-
διά και τους νέους της περιοχής οι οποίοι θα
βρουν στους χώρους και τις δράσεις του, το ποι-
οτικό τους καταφύγιο.

Ποιοτικό, γιατί πέρα από την όμορφη διαμόρ-
φωση του χώρου, πέρα από τον αυτονόητο ψυ-
χαγωγικό του χαρακτήρα, θα προσφέρει πνευ-
ματικές επιλογές μέσα από ανάλογα παιχνίδια. 

Το πάρκο ΟΠΑΠ – έκτασης 1.393 τετραγωνικών
μέτρων – βρίσκεται στη γωνία των οδών Ανδρέα
Αναστασοπούλου και Σπυρίδωνα Νόμπελη – δύο
Ελλαδιτών ηρώων που έχασαν τη ζωή τους κατά
την τουρκική εισβολή του 1974. Το καταπράσινο
δημιούργημα της ΟΠΑΠ Κύπρου, θα τονίζει την
ηρωική θυσία όλων των Ελλαδιτών ηρώων που
έπεσαν τον Ιούνιο του 1974 και έχουν ταφεί στον
παρακείμενο Τύμβο Μακεδονίτισσας και θα απο-
τελεί υπόμνηση ηρωισμού, αυταπάρνησης και
αυτοθυσίας στους αγώνες για την απελευθέ-
ρωση της Κύπρου. 

Εκτός από την τεράστια σκακιέρα, που δεσπό-
ζει στον χώρο, στο πάρκο ΟΠΑΠ υπάρχουν ακόμα

τέσσερις μικρότερες υπαίθριες σκακιέρες, που
θα είναι στη διάθεση των πολιτών. Παράλληλα,
το πάρκο διαθέτει μικρό αμφιθέατρο, που θα εί-
ναι στη διάθεση των παιδιών του Γ΄ Δημοτικού
Σχολείου Μακεδονίτισσας. 

Τα εγκαίνια του Πάρκου ΟΠΑΠ στην Έγκωμη,
τέλεσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ο οποίος συ-
νεχάρη το Δήμο Έγκωμης για την πρωτοβουλία
δημιουργίας του πάρκου αλλά και τον ΟΠΑΠ και
τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Δημή-
τρη Αλετράρη, για τη γενναιόδωρη εισφορά του,
προκειμένου να σχεδιαστεί και να ανεγερθεί αυ-
τός ο πρωτότυπος χώρος, στον οποίο δίνεται
έμφαση στην προώθηση πνευματικών παιγνίων,
όπως το σκάκι.

«Είναι μία εξαιρετική και είμαι βέβαιος πως,

αν και στη χώρα μας δεν έχουμε μεγάλη παρά-
δοση στο σκάκι, στο σπουδαίο αυτό πνευματικό
άθλημα, στο χώρο αυτό θα έχουν την ευκαιρία
μικροί και μεγάλοι στο ιδιαίτερο αυτό περιβάλλον
να ασκηθούν, να εξοικειωθούν και να διαδώσουν
την ομορφιά του» ανέφερε ο πρόεδρος. 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Έγκωμης Ζα-
χαρίας Κυριάκου τόνισε ότι το Πάρκο αποτελεί
σταθερή υπόμνηση και αφοσίωσης στους ήρωες
και έμπρακτη αναγνώριση από πλευράς Πολι-
τείας στη θυσία των Ελλαδιτών ηρώων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΠΑΠ Κύπρου τό-
νισε ότι το πάρκο της Έγκωμης ανήκει στο Δήμο
και τους δημότες του, στα παιδιά και στους νέους
οι οποίοι θα βρουν στους χώρους του το δικό
τους καταφύγιο.

Έκανε παράλληλα λόγο για ιστορικούς συμβο-
λισμούς για τη δημιουργία του πάρκου σε αυτό
το χώρο, συμβολισμοί, όπως πρόσθεσε, που
υπαγόρευσαν την αφιέρωση του πάρκου στη μνή-
μη των Ελλαδιτών αδελφών μας που θυσιάστηκαν
τον τραγικό Ιούλιο του 1974 πολεμώντας για την
Κύπρο. Η δημιουργία του πάρκου ΟΠΑΠ αποτελεί
μία ακόμα δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
της ΟΠΑΠ Κύπρου, η οποία εδώ και πέντε σχε-
δόν δεκαετίες έχει τοποθετήσει την κοινωνική
προσφορά στο επίκεντρο της εταιρικής της φι-
λοσοφίας.
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Πωλείται μεγάλη πολυτελής κατοικία

στην καλύτερη περιοχή της

Λευκωσίας στο Γ.Σ.Π., εξαιρετικής

αρχιτεκτονικής με υψηλές

προδιαγραφές, υπό ανέγερση, με

όλα τα έξτρα, 4υπν. , 5WC, σε

μεγάλο οικόπεδο, με πισίνα και

μεγάλο κήπο, 275τ.μ. καθαρό

εμβαδόν + βεράντες + διπλό χώρο

στάθμευσης, Ε.Α.Β,  €780,000.

ΔΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK "C. KADIS ESTATE AGENTS".

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
στο τηλ.22344842. Email : kadis@cytanet.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΤΟ Γ.Σ.Π. ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΛΗ
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Εσείς πήρατε SMS
ότι έληξε η ταυτότητα σας;

Σ την εισαγωγή νέων Υπηρεσιών Αυτόματης
Ενημέρωσης προχώρησε το Τμήμα Αρχείου

Πληθυσμού και Μετανάστευσης, έχοντας ως
στόχο την άμεση ειδοποίηση αυτών που λήγουν
οι ταυτότητες και τα διαβατήρια τους. 

Μέσα από αυτές τις υπηρεσίες το Τμήμα έθεσε
σε λειτουργία την Υπηρεσία Αυτόματης Ενημέ-
ρωσης SMS, την Υπηρεσία Μεμονωμένης Ενη-
μέρωσης SMS για διαβατήρια και ταυτότητες,
και την Υπηρεσία Μεμονωμένης Ενημέρωσης
SMS για άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χω-
ρών, οι οποίες είναι δωρεάν.

Σύμφωνα με το Τμήμα, η Υπηρεσία Αυτόματης
Ενημέρωσης SMS πρέπει να ενεργοποιηθεί και
μετά την ενεργοποίηση, οι ενδιαφερόμενοι θα
λαμβάνουν αυτόματα, μέσω SMS, ειδοποιήσεις
και υπενθυμίσεις σχετικά με την έκδοση και τη
λήξη του διαβατηρίου και της ταυτότητάς τους.

Συγκεκριμένα, θα λαμβάνουν υπενθύμιση για
τη λήξη του διαβατηρίου και του δελτίου ταυτό-
τητάς τους δύο φορές: Ένα μήνα και δεκαπέντε
ημέρες πριν τη λήξη τους και άμεση ενημέρωση
για παραλαβή του διαβατηρίου και του δελτίου
ταυτότητάς τους, όταν αυτά εκδοθούν.

Για την εγγραφή και ενεργοποίηση της υπηρε-
σίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστεί-
λουν δωρεάν μήνυμα στο 8999, αναγράφοντας:
RGT (κενό) Αριθμός Ταυτότητας (κενό) Ημερο-

μηνία Έκδοσης Ταυτότητας (Για παράδειγμα:
RGT 123456 01/01/2010).

Σε ότι αφορά την Υπηρεσία Μεμονωμένης Ενη-
μέρωσης SMS για διαβατήρια και ταυτότητες το
Τμήμα αναφέρει ότι χωρίς να απαιτείται οποι-
αδήποτε εγγραφή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να ενημερώνονται για την εξέλιξη συγκεκριμένης
αίτησης για διαβατήριο ή ταυτότητα.

Για να λάβουν την ενημέρωση, οι ενδιαφερό-
μενοι θα πρέπει να αποστείλουν δωρεάν μήνυμα
στο 8999, αναγράφοντας: STATUS (κενό) Aριθ-
μός Αίτησης (Για παράδειγμα: STATUS 1234567)

Αναφορικά με την Υπηρεσία Μεμονωμένης Ενη-

μέρωσης SMS για άδειες διαμονής υπηκόων τρί-
των χωρών, το Τμήμα αναφέρει ότι χωρίς να
απαιτείται οποιαδήποτε εγγραφή, οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη
συγκεκριμένης αίτησης για άδεια διαμονής υπη-
κόου τρίτης χώρας. Για να λάβουν την ενημέ-
ρωση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστεί-
λουν δωρεάν μήνυμα στο 8999, αναγράφοντας:
STATUS (κενό) Aριθμός Αίτησης (Για παράδειγ-
μα: STATUS 1234/2016).
Για περισσότερες πληροφορίες,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν
την ιστοσελίδα: www.moi.gov.cy/crmd

Σ την εισαγωγή ενός συστήματος διαχείρισης
εντοπισμού σήματος έκτακτης ανάγκης, που

συμβάλλει στην ανεξάρτητη διαβίωση και μετα-
κίνηση ατόμων που ανήκουν σε ευαίσθητες και
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αδυνατούν να
έχουν αυτονομία στη διεκπεραίωση καθημερινών
αναγκών τους, προχώρησαν η Cyta και η εταιρεία
Vidavo. Πρόκειται για την υπηρεσία Vidatrack η
οποία στοχεύσει στην ενίσχυση του αισθήματος
ασφάλειας, τόσο για τους ίδιους, όσο και για
τους συγγενείς ή φροντιστές τους.

Τα οφέλη και οι δυνατότητες της υπηρεσίας,
μέσα από τη χρήση της εξειδικευμένης συσκευής
GPS tracker, την οποία φέρει μαζί του συνέχεια

ο χρήστης, καθώς και της ειδικής διαδικτυακής
εφαρμογής Vidatrack είναι:

• ο άμεσος εντοπισμός της θέσης του χρή-
στη,

• η αποστολή άμεσης ειδοποίησης για βοήθεια
μέσω sms, με τη χρήση ενός κουμπιού πανικού,

• η άμεση επικοινωνία με τρεις προκαθορι-
σμένους τηλεφωνικούς αριθμούς και

• η λήψη εισερχόμενων κλήσεων.
Μέσω της υπηρεσίας Vidatrack επιτυγχάνεται

ουσιαστική συνεισφορά της βελτίωσης της ποι-
ότητας ζωής, στη διασφάλιση ευελιξίας και στην
αναβάθμιση του αισθήματος ασφάλειας των επη-
ρεαζόμενων ατόμων.

Vidatrack – Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Cyta
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Οι περιπλοκές του DNA Vs η Δύναμη του

Η επαγγελματική ομάδα της KPMG Ltd, με περισσότερα από 60 χρόνια 
εμπειρίας, προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες ειδικά προσαρμοσμένες 
στις σημερινές ανάγκες της οικογενειακής σας επιχείρησης. Ανεξάρτητα 
από  το μέγεθος της επιχείρησης, σας καθοδηγεί  να αναπτύξετε όραμα 
αλλά και προσιτούς στόχους.  
Εκτός από τις ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
η ομάδα της KPMG μπορεί να βοηθήσει σε κρίσιμα θέματα όπως:

• Προγραμματισμός ρευστότητας και διαχείριση ταμειακών ροών 

• Κατάρτιση σχεδίων για τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση και τη 
διαδοχή ιδιοκτησίας/διοίκησης

• Σχεδιασμός αναπτυξιακού πλάνου για τη συνέχιση της επιχείρησης 
δια μέσου διαδοχικών γενεών

• Προστασία των περιουσιακών στοιχείων και  διαχείριση της 
συσσώρευσης για τις  επερχόμενες  γενεές

• Σχεδιασμός συστημάτων διεύθυνσης προσωπικού, αμοιβών και 
ανέλιξης

• Εισαγωγή νέας τεχνολογίας και μεθόδων

• Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

• Λήψη σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων – όπως αγορές και 
εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με: 

Δημήτρης Σ. Βάκης
Διοικητικός Σύμβουλος
Επικεφαλής Υπηρεσίας
T: 22 209301, Φ: 22 377934

Επισκεφτείτε τη σελίδα μας: 
kpmgfamilybusiness.com/cyprus
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ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Δέκα χρόνια προσφοράς
για τον συνάνθρωπο 

Δ έκα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την
μέρα που το Ίδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου

ξεκίνησε το φιλανθρωπικό του έργο. Το ίδρυμα
δημιουργήθηκε στη μνήμη της Χριστίνας Α. Απο-
στόλου που απεβίωσε σε ηλικία 44 χρόνων, τον
Ιανουάριο του 2006 μετά από μια μακρόχρονη
και άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Πρόκειται για ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που
δημιουργήθηκε από τους οικείους της Χριστίνας
Α. Αποστόλου και στοχεύει στην οικονομική βοή-
θεια παιδιών και νέων με χρόνιες παθήσεις,
αλλά και την οικονομική στήριξη τους στην προ-
σπάθειά τους για ένα καλύτερο μέλλον.

Αριθμεί πέραν των 2100 εγγεγραμμένων μελών
και πρόκειται για ένα ίδρυμα που δεν έγινε για
την Χριστίνα… αλλά με την Χριστίνα το ίδρυμα
μας οδηγεί σε μονοπάτια δύσκολα και ανηφορικά,
που οδηγούν στην προσφορά και την ανθρωπιά.

Στη δεκάχρονη του πορεία το ίδρυμα έχει βοη-
θήσει δεκάδες παιδιά για θεραπεία στην Κύπρο
ή και στο εξωτερικό, έδωσε βοήθεια σε πάρα
πολλές φτωχές και δυσπραγούσες οικογένειες,
ολοκλήρωσε διάφορα έργα σε φιλανθρωπικά
ιδρύματα σε όλη την Κύπρο και δημιούργησε έρ-
γα με άμεσο στόχο το παιδί.

Ανέλαβε επίσης πρωτοβουλία και στα πλαίσια
των οικονομικών του δυνατοτήτων προσφέρει
πρόγευμα σε άπορους μαθητές πέντε σχολείων
και παρέχει βοήθεια σε τρόφιμα σε διάφορα Κοι-
νωνικά Παντοπωλεία σε όλη την Κύπρο.

Παράλληλα καθιέρωσε βραβεία στους άριστους
μαθητές στα σχολεία που φοίτησε η Χριστίνα,
ενώ ίδρυσε την Ορχήστρα Εγχόρδων Νέων Ιδρύ-
ματος Χριστίνα Α. Αποστόλου και την Τράπεζα
Αίματος Ιδρύματος Χριστίνα Α. Αποστόλου.

Κινητήριος δύναμη η προσφορά
στο συνάνθρωπο
Πως είναι όμως να χάνεις κάποιο δικό σου άν-

θρωπο αλλά μέσα από αυτόν να προσφέρεις στο
συνάνθρωπο σου; Στο ερώτημα αυτό ο Ανδρέας
Αποστόλου, γιός της Χριστίνας Αποστόλου, ο
οποίος έχασε τη μητέρα του σε πολύ νεαρή ηλικία,
εξηγεί πως η δημιουργία του φιλανθρωπικού ιδρύ-
ματος εις μνήμη της μητέρας του έμελε να ενώσει

ανθρώπους που είχαν έφεση και όρεξη για κοι-
νωνικό έργο και να τους οδηγήσει προς την από-
λυτη πνευματική ανάγκη του ανθρώπου για ανα-
κούφιση της ψυχής του, την προσφορά. «Το Ίδρυ-
μα Χριστίνα Α. Αποστόλου γεννήθηκε λίγους μόνο
μήνες μετά το θάνατο της μητέρας μου. Αρκετοί
φίλοι αλλά και άγνωστοι σε εμάς στην οικογένεια
ξεκίνησαν μια συγκινητική προσπάθεια για να συ-
νεχίσουν ότι η ίδια μου μητέρα προσπάθησε να
κάνει στην ζωή της με τα λίγα μέσα και πόρους
που διέθετε. Έζησε μια ζωή του εμείς και όχι του

εγώ. Κράταγε τα απαραίτητα για την ίδια και έδινε
τα υπόλοιπα σε εμάς την οικογένεια της στον πα-
τέρα μου και τα παιδιά της αλλά και σε όσους γύ-
ρω της ένιωθε πως στερούνται τα απαραίτητα.
Απλός και λυτός άνθρωπος θεωρούσε πάντα πως
μπορούσε να ζήσει με τα απαραίτητα και πως ότι
περίσσευε το είχε ανάγκη ο δίπλα της περισσό-
τερο από αυτήν και την οικογένεια της. Με αυτό
λοιπόν το σκεπτικό όλοι όσοι την γνώρισαν αλλά
και πολλοί που δεν την γνώρισαν αλλά άκουσαν
ή εμπνεύστηκαν από το έργο και το χαρακτήρα
της μαζί με την οικογένεια μας και τους στενούς
τις φίλους ίδρυσαν στα μέσα του 2006 το Ίδρυμα
Χριστίνα Α. Αποστόλου». 

Γιορτή αγάπης και ανθρωπιάς
Τον Σεπτέμβριο όπως κάθε χρόνο θα πραγμα-

τοποιηθεί η μεγαλύτερη εκδήλωση του Ιδρύματος

Χριστίνα Α. Αποστόλου, η γιορτή αγάπης και αν-
θρωπιάς 2016.  «Ένα πανηγύρι χαράς και προ-
σφοράς, μια γιορτή αγάπης και ανθρωπιάς που
διοργανώνει για 10η συνεχή χρονιά το Ίδρυμα
Χριστίνα Α. Αποστόλου.

Μια ευχάριστη παρέα σε μια μαγευτική μέρα
με χορωδίες, ορχήστρες, μουσικά και χορευτικά
σύνολα, θέατρο σκιών Καραγκιόζης, παιχνίδια
και πολλές άλλες εκπλήξεις. Φαγητό, ποτό, δια-
σκέδαση. Συμμετέχουν πέραν των 200 εθελον-
τών, στην πλειοψηφία τους παιδιά και νέοι», το-
νίζει ο Ανδρέας Αποστόλου.

Η γιορτή αγάπης και ανθρωπιάς 2016 θα λάβει
χώρα το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου από τις
5:30μ.μ. – 11:30μ.μ στο Δημοτικό Κήπο Λάρνα-
κας και όλες οι εισπράξεις θα διατεθούν από
το ίδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου για βοήθεια
παιδιών και νέων για θεραπεία στην Κύπρο ή
στο εξωτερικό και για άλλους φιλανθρωπικούς
σκοπούς.

Αξίζει να αναφερθεί πως σε πολύ σύντομο χρο-
νικό διάστημα το Ίδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου
ξεπέρασε τα 1000 μέλη κάτι πρωτόγνωρο για
τα κυπριακά δεδομένα, αφού αποτελεί μέχρι και
σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα σε αριθμό μελών
ιδρύματα στην Κύπρο. Άνθρωποι σε όλες τις πό-
λεις της Κύπρου, οργανώνονται και βάζουν κάτω
ιδέες για την υλοποίηση του οράματος για ένα
σύγχρονο κοινωνικό και μαζικό φιλανθρωπικό
ίδρυμα που θα ξεφύγει από τα τετρημένα και θα
παράξει πραγματικό έργο που τόσο είχε και έχει
ανάγκη η κοινωνία μας.

Τέλος, στα δέκα αυτά χρόνια ζωής το ίδρυμα
Χριστίνα Α. Αποστόλου έχει να επιδείξει ένα τε-
ράστιο κοινωνικό έργο σε σχέση με το μέγεθος
και τις οικονομικές του δυνατότητας. 

Τα έσοδα του είναι αποτέλεσμα εκδηλώσεων,
εράνων, εισφορών και δωρεών εκ μέρους των
μελών, φίλων και άλλων υποστηρικτών του έργου
του Ιδρύματος.

Μέλος του Ιδρύματος Χριστίνα Α. Αποστόλου
μπορεί να είναι οποιοδήποτε άτομο με έφεση
για προσφορά στον πάσχοντα συνάνθρωπο, χω-
ρίς καμιά οικονομική ή και άλλη υποχρέωση.
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Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων:
Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-17:00
www.rcbcy.com

RCB Bank Ltd. Ιδιωτική Εταιρεία.  
Αριθμός εγγραφής: 72376. Εγγεγραμμένη έδρα: 
Αμαθούντος 2, 3105 Λεμεσός, Κύπρος. 800 00 722 

Η τράπεζα που μπορείτε να εμπιστευτείτε

Αξιοπιστία 
Υπευθυνότητα 

Επαγγελματισμός

Καλύτερη Τράπεζα 
στην Κύπρο 2015

Επιχειρηματικό 
βραβείο CIBA 2015

Διάκριση για το 
πρόγραμμα ΕΚΕ 2015
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Στο «top» της λίστας παραπόνων
οι αερομεταφορές

Τ ρεις στους πέντε καταναλωτές που διαμέ-
νουν στην Κύπρο, εστιάζουν τα παράπονά

τους στον τομέα των μεταφορών και ιδιαίτερα
στις αερομεταφορές -με την τάση αυτή να είναι
αυξητική- σύμφωνα με τα παράπονα που κατα-
τίθενται τα τελευταία χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κέν-
τρο Καταναλωτή Κύπρου. Από τον περασμένο
Φεβρουάριο, λειτουργεί εξάλλου πλατφόρμα
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών για αγορές
μέσω διαδικτύου, που προβλέπει την εξεύρεση
λύσης εντός 30 ημερών.

Γενικότερα ο τομέας των μεταφορών – που
πέραν των αερομεταφορών αφορά και ενοικιά-
σεις αυτοκινήτων– συγκεντρώνει τη μερίδα του
λέοντος των παραπόνων, τόσο των Κυπρίων,
όσο και λοιπών Ευρωπαίων καταναλωτών, με
39%. Το 2015 το ΕΚΚ Κύπρου διερεύνησε 193
παράπονα, εκ των οποίων 116 υπεβλήθησαν από
καταναλωτές που διαμένουν στην Κύπρο και 77
από καταναλωτές που διαμένουν σε άλλες χώ-
ρες της ΕΕ. Επίσης χειρίστηκε 487 αιτήματα για
παροχή πληροφόρησης. Το 2014 είχαν κατατεθεί
181 παράπονα και το 2013 συνολικά 154 παρά-
πονα. Τη δεύτερη θέση στα παράπονα των κα-
ταναλωτών από την Κύπρο καταλαμβάνουν για
το 2015 τα εστιατόρια, ξενοδοχεία και οι υπη-
ρεσίες διαμονής με 16%, ενώ στην τρίτη θέση,
με 12%, κατατάσσονται τα παράπονα που δεν
ταξινομούνται σε κάποια από τις υπάρχουσες
κατηγορίες και αφορούν, ενδεικτικά, παράπονα
για ιστοσελίδες γνωριμιών, φωτοβολταϊκά συ-
στήματα αλλά και αγορές γλυπτών και αγαλμά-
των. Όσον αφορά τα παράπονα από καταναλωτές
που διαμένουν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, τα
οποία υποβλήθηκαν προς το ΕΚΚ Κύπρου, αυτά
αφορούν διάφορα αγαθά και υπηρεσίες σε πο-
σοστό 40%, τις επικοινωνίες (εταιρείες κινητής
τηλεφωνίας, ταχυδρομεία) κατά 23% και θέματα
αναψυχής και κουλτούρας κατά 10%.

Το 38% των παραπόνων τη χρονιά που πέρασε
αφορούσε το ίδιο το προϊόν ή την υπηρεσία, το
19% αφορούσε κυρίως αθέμιτες εμπορικές πρα-
κτικές και το 18% την παράδοση.

Τα παράπονα υποβλήθηκαν προς το ΕΚΚ κυ-
ρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (39%),
μέσω της ιστοσελίδας (37%) και μέσω τηλεφώ-

νου (20%). Από όσους αποτάθηκαν το 2015 στο
ΕΚΚ, το 60% είχε αγοράσει το προϊόν ή την υπη-
ρεσία ηλεκτρονικά, το 11% από κατάστημα και
το 5% εξ αποστάσεως.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυση διαφορών
που λειτουργεί από τον περασμένο Φεβρουάριο,
επιτρέπει σε καταναλωτές και επιχειρήσεις να
επιλύουν τις διαφορές τους για αγορές μέσω
διαδικτύου σε απευθείας σύνδεση. Ο σχετικός
Ευρωπαϊκός Κανονισμός προβλέπει τη δημιουρ-
γία και λειτουργία ενιαίας πλατφόρμας στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την Διευθύντρια του ΕΚΚ Κύπρου,
Έλενα Παπαχριστοφόρου, από το σύνολο των
παραπόνων που κατέθεσαν το 2015 καταναλω-
τές από την Κύπρο, το 58% αφορούσε τις με-
ταφορές. Πρόσθεσε ότι βάσει των στοιχείων του
ΕΚΚ, στις πλείστες των περιπτώσεων ο κόσμος
παραπονιέται δικαίως, κυρίως λόγω των κενών
που εμπεριέχει ο σχετικός Ευρωπαϊκός Κανο-
νισμός, επιτρέποντας στις αεροπορικές εται-
ρείες να επικαλούνται συχνά «έκτακτες περι-
στάσεις» για θέματα καθυστερήσεων, άρνησης
επιβίβασης ή αποσκευών.

«Για να υπάρχουν τόσα παράπονα, σημαίνει
ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, κάποια κενά»

δηλώνει η κ. Παπαχριστοφόρου, προσθέτοντας
ότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες τροποποι-
ήσεις στον Κανονισμό.

Βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας, ο κα-
ταναλωτής οφείλει να υποβάλει το παράπονό
του πρώτα στην αεροπορική εταιρεία και ακο-
λούθως να αποτεθεί στο ΕΚΚ για διαμεσολάβηση,
εφόσον δεν ικανοποιηθεί.

Ως καταναλωτές σε περίπτωση άρνησης επι-
βίβασης, ακύρωσης της πτήσης ή υπεράριθμων
κρατήσεων, έχετε δικαίωμα είτε να προωθηθείτε
στον τελικό προορισμό σας υπό παρεμφερείς
συνθήκες, είτε να σάς επιστραφεί το αντίτιμο
του εισιτηρίου σας και, αν χρειαστεί, να επιστρέ-
ψετε χωρίς καμία επιβάρυνση στον αρχικό τόπο
αναχώρησής σας.

Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης, δηλαδή
αν η πτήση σας καθυστερήσει 5 ή περισσότερες
ώρες, δικαιούστε επίσης αποζημίωση (αν απο-
δεχθείτε όμως την επιστροφή χρημάτων, ο αε-
ρομεταφορέας δεν είναι υποχρεωμένος να φρον-
τίσει για τη συνέχιση του ταξιδιού σας ή να σας
παράσχει περαιτέρω βοήθεια).

Περισσότερα στην ιστοσελίδα
http://www.ecccyprus.org
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SustainCase was primarily created to demonstrate,
through case studies, the importance of dealing

with a company’s most important impacts in a struc-
tured way, with use of the GRI Framework. Sustain-
Case is aimed at showing how today’s best-run
companies are achieving economic, social and en-
vironmental success.

Sustainability/CSR reporting in accordance with
the GRI framework is crucial for companies to suc-
ceed in the long term. Crucial not only in the effort
to protect our fragile environment and battle climate
change but, also, for companies in identifying and
taking action on their most important impacts on
stakeholders that can hold them back from reaching
their objectives. Sustainability reporting is an important
tool that helps companies maintain and increase
their value.

SustainCase case studies 
Each case study shows how companies follow a

simple process to take action to minimise negative
impacts and maximise positive impacts on the en-
vironment and their stakeholders:

1) How stakeholder engagement was made to
identify a company’s most important impacts (ma-
terial issues)

2) What material issues were identified
3) What actions were taken by the company on a

most important impact
Essentially, it is all about Measuring - Managing -

Changing and proving to the world that your company
is a responsible CSR reporter.

A solid foundation for communication - In
the information age, complete transparency
is a fact, building sustainable trust is key

Whether one likes it or not, we live in the digital
age. Information is freely accessible throughout the
globe and this applies to companies, too: other people
will be able to instantly access information about
your company's policies, the impact of its activity,
its reputation, with or without your consent. So, how
do you survive in this brave new world? Corporate
transparency, disclosing relevant information to the
right people, ensuring that what is disclosed is ac-
curate, honest and complete, is key. You survive,
in this digital era, by building trust, by dealing re-
sponsibly and conscientiously with your company’s
impact on the environment and on its stakeholders:
clients, suppliers, shareholders, local communities,
NGOs or local government. With a CSR/sustainability
report prepared responsibly you are essentially buil-

ding a solid foundation for a comprehensive com-
munication strategy. 

80% of the world’s 250 largest companies
report in accordance to the Global Reporting
Initiative’s G4 Framework

The Global Reporting Initiative (GRI) framework is
the gold standard when it comes to CSR reporting.

It is no coincidence that 80% of the world’s 250 lar-
gest companies issue Corporate Social Responsibility
(CSR) reports in accordance with the GRI Guidelines.
In total, more than 5,000 organizations worldwide
have used the GRI Guidelines for their sustainability
reporting. GRI's mission is to empower decision
makers everywhere, through GRI's sustainability
standards and multi-stakeholder network, to take
action towards a more sustainable economy and
world.

Subscribe to the FBRH SustainCase News-
letter

Fill in a simple 3-field application form on our home
page and stay updated with the latest case studies
and trending news. Gain insights on how you can
protect our fragile environment and maintain and in-
crease the value of your company through a struc-
tured process and the GRI-G4 Framework.

www.sustaincase.com
Corporate Social Responsibility Reporting Done Responsibly

...identifying and taking
action on companies

most important impacts
on stakeholders that can

hold them back from
reaching their objectives.
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Νέο οικονομικό μοντέλο για την Κύπρο

Α πό την ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής
προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις μέχρι

την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων με λιγό-
τερο κόστος στις δημόσιες υπηρεσίες… Από τις
μεταρρυθμίσεις βάθους μέχρι την επιτάχυνση των
αλλαγών… Από το Υπολογιστικό Σύννεφο (Cloud
Innovation) μέχρι τη βελτίωση της αποδοτικότη-
τας… Από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μέχρι
την ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών  στρατη-
γικών με τις αξίες της κοινωνίας… Από τις βελ-
τιωτικές αλλαγές μέχρι τις ριζοσπαστικές καινο-
τομίες… Από την έρευνα και την επιστήμη στα
ακαδημαϊκά ιδρύματα μέχρι την τοπική και την παγ-
κόσμια αγορά απαιτούνται σύγχρονα εργαλεία στρα-
τηγικής και νέες μορφές καινοτομίας. 

Το Σύστημα της Μετα-καινοτομίας: 1.Ενθαρρύνει
το συνδυασμό ιδεών από όλους τους τύπους και-
νοτομίας: καινοτομία προϊόντων, καινοτομία διερ-
γασιών, οργανωσιακή καινοτομία και επικοινωνιακή
καινοτομία. Μέσα από την αλληλεπίδραση αυτή

εμφανίζονται ποικίλες πιθανότητες και περισσό-
τερες δυνατότητες. Η συνδυαστική δύναμη της
Μετα-καινοτομίας φανερώνει εναλλακτικές επι-
λογές και νέους τρόπους δημιουργίας αξίας. 2.Συν-
δέει όλους τους εταίρους της καινοτομίας. Η συ-
νεχής προσπάθεια προσαρμογής των προϊόντων
στις ανάγκες και τα προβλήματα των πελατών απαι-
τεί μια ολιστική -διαλειτουργική, διατμηματική, διε-
πιστημονική- προσέγγιση. 

Μέσα σε ένα δυναμικό οικοσύστημα οι καινοτο-
μίες μεταφέρονται και πολλαπλασιάζονται. Μια
καλή ιδέα μεταφέρεται από μια ομάδα σε άλλη ομά-
δα και από μια κατάσταση σε άλλη κατάσταση. Μια
καινοτόμος πρακτική μεταφέρεται από ένα οργα-
νισμό σε άλλο οργανισμό. Κάθε μετάδοση της ιδέας
έχει τη δυνατότητα να προσθέτει αξία. Η καινοτομία
σε ένα τομέα μπορεί να πυροδοτήσει την ανάπτυξη
νέων καινοτομιών σε άλλους τομείς. Μια δημιουρ-
γική ιδέα ή ένα καινοτομικό γεγονός μπορούν να
οδηγήσουν σε νέες ανακαλύψεις και εφευρέσεις.
Η Μετα-καινοτομία, ένα δυναμικό σύστημα δημι-
ουργίας και διάχυσης της καινοτομίας, μπορεί να
επιφέρει δραματικά θετικές, μη γραμμικές, ασύμ-
μετρες αλλαγές.

Το σύγχρονο αυτό πολυεργαλείο: 1.Βελτιώνει
την ποιότητα της καινοτομίας και αναπτύσσει νέες,
πιο αποτελεσματικές λύσεις. 2.Επαληθεύει την
εξίσωση «κοινωνική αξία + επιχειρηματική αξία
= βιωσιμότητα». 3.Μπορεί να συμβάλει στην πλοή-
γηση της Κύπρου στα αχαρτογράφητα νερά της
επόμενης δεκαετίας. 

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος έχει εφαρμοστεί
με επιτυχία σε πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα.
Παρουσιάζεται αναλυτικά (θεωρητικό πλαίσιο και
τρόποι υλοποίησης) σε ένα εύχρηστο «Εγχειρίδιο
Μετα-καινοτομίας».

Ξεκλειδώνοντας την αξία της βιωσιμότητας   
Η Μετα-καινοτομία αποτελεί το σουηδικό κλειδί

με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να ξεκλειδώ-
σουμε την αξία της βιωσιμότητας – τον ακρογωνιαίο
λίθο ενός νέου οικονομικού μοντέλου για την Κύ-
προ. Οι ανάγκες της κοινωνίας είναι μεγάλες και
συνεχώς αυξάνονται. Ο σκοπός της επιχείρησης
πρέπει να επαναπροσδιοριστεί. Ο νέος ρόλος της
επιχείρησης είναι η δημιουργία διαμοιραζόμενης
αξίας (shared value) και όχι απλά κέρδους. Η δια-
μοιραζόμενη αξία συνδέει την πρόοδο της κοινωνίας
με τα οικονομικά οφέλη. Διεθνείς έρευνες κατα-
δεικνύουν ότι επιχειρήσεις με κοινωνικό σκοπό
είναι πιο κερδοφόρες από εκείνες που επιδιώκουν
μόνο το κέρδος. Η έννοια της διαμοιραζόμενης
αξίας ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχει-
ρήσεων ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει τις κοινωνικές
και οικονομικές συνθήκες των τοπικών κοινωνιών
όπου λειτουργούν οι επιχειρήσεις αυτές. Η δια-
μοιραζόμενη αξία μεγαλώνει τη συνολική δεξαμενή
της οικονομικής και κοινωνικής αξίας. Η αρχή της
διαμοιραζόμενης αξίας είναι επίτευξη του μεγα-
λύτερου αντίκτυπου με το λιγότερο κόστος. 

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες
κοινωνικές ανάγκες και τις νέες προκλήσεις χρη-
σιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και μεθόδους,
βελτιώνοντας την αποδοτικότητά τους, επιτυγχά-
νοντας διαφοροποίηση και χαμηλότερο κόστος,
επεκτείνοντας τις αγορές τους και δημιουργώντας
νέες βιομηχανίες. Βιωσιμότητα σημαίνει καινοτομία. 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν οικονομική
αξία δημιουργώντας κοινωνική αξία. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί με τρείς τρόπους:

1.Επανασχεδιάζοντας προϊόντα και αγορές ώστε
να ικανοποιούν τις τεράστιες κοινωνικές και πε-
ριβαλλοντικές ανάγκες.

2.Επαναπροσδιορίζοντας την παραγωγικότητα
στην αλυσίδα αξίας.

3.Ενισχύοντας το τοπικό σύμπλεγμα συνεργασιών

(clusters). Η εγγύτητα των Αρχών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης με την κοινωνία των πολιτών διευκολύνει
την αναγνώριση των προκλήσεων και ευκαιριών
και το διάλογο και συνεργασία με τους ενδιαφε-
ρόμενους φορείς. Το δημιουργικό πρόγραμμα «Το-
πική Καινοτομία – Διαμοιραζόμενη Αξία» το οποίο
παρουσιάζεται πιο κάτω μπορεί να μετατρέψει τους
δήμους και τις κοινότητες σε μοχλούς βιώσιμης
ανάπτυξης. 

Μέσα από το εν λόγω σχέδιο θα μπορούν να επι-
δοτούνται δράσεις δημιουργίας αμοιβαίου οφέλους.
Δράσεις που επιτυγχάνουν την ισορροπία μεταξύ
των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης:
περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική. Οι στόχοι
της βιώσιμης ανάπτυξης επεκτείνονται σε τομείς
όπως η στήριξη των ευάλωτων ομάδων, οι ειρηνικές
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, η υγεία, η βιώ-
σιμη κατανάλωση και παραγωγή, η τοπική δημιουρ-
γική οικονομία, η απασχόληση, η βιώσιμη διαχείριση
των φυσικών πόρων κ.ά. 

Η υλοποίηση του προγράμματος «Τοπική Καινο-
τομία – Διαμοιραζόμενη Αξία» μπορεί να επιτευχθεί
με τη βοήθεια νέων εργαλείων όπως είναι το
crowdsourcing –π.χ. επιλογή των καλύτερων ιδεών
και προτάσεων μέσα από διαγωνισμούς καινοτο-
μίας– και η μέθοδος συμμετοχικής χρηματοδότησης
crowdfunding. Η χρηματοδότηση του σχεδίου «Το-
πική Καινοτομία – Διαμοιραζόμενη Αξία» θα προ-
έρχεται από πολλούς χορηγούς στους οποίους θα
προσφέρονται κίνητρα όπως ευκαιρίες προβολής
και προώθησης των εταιριών/προϊόντων τους, οι-
κονομικά, φορολογικά και πολεοδομικά κίνητρα,
αύξηση των δικαιωμάτων ανάπτυξης κ.ά. Πρόσθετα
χρηματοδοτικά εργαλεία είναι τα Ευρωπαϊκά Προ-
γράμματα και οι «Επιχειρηματικοί Άγγελοι».

Σημαντικό κίνητρο για τους χορηγούς μπορεί να
είναι η προβολή τους σε μεγάλες πινακίδες κάτω
από τον τίτλο του έργου «Τοπική Καινοτομία – Δια-
μοιραζόμενη Αξία» μπροστά από τα Δημοτικά Μέ-
γαρα και τα Γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων
όπως και σε άλλα κεντρικά σημεία: πλατείες, πο-
λιτιστικά κέντρα, θέατρα, γήπεδα αθλοπαιδιών κ.ά.

Η εφαρμογή του σχεδίου «Τοπική Καινοτομία –
Διαμοιραζόμενη Αξία» σε επίπεδο δήμων και συμ-
πλεγμάτων κοινοτήτων θα ενθάρρυνε τη διάχυση
των καινοτομικών αποτελεσμάτων και τη μεταφορά
και πολλαπλασιασμό της διαμοιραζόμενης αξίας. 

Πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης ο Δήμος Στροβόλου
ο οποίος έχει καταφέρει να ξεκλειδώσει την αξία
της βιωσιμότητας με αιχμή του δόρατος τις πολι-
τιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.

Του Νίκου Σύκα

Συμβούλου Στρατηγικής &
Καινοτομίας
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Πώς να αναλαμβάνετε
δράση με συνέπεια

Ό σον αφορά τους στόχους, τα σχέδια, και
άλλα ζητήματα που πρέπει να διαχειρι-

στείτε, είναι εύκολο να κολλήσετε στο στάδιο
της σκέψης και του σχεδιασμού. Μπορεί να ξο-
δέψετε πολλή χρόνο γράφοντας και ξαναγρά-
φοντας τους στόχους σας και ψάχνοντας για εμ-
πόδια που μπορεί να βρεθούν στο δρόμο σας.
Αλλά αν δεν αναλάβετε τελικά δράση, τότε απλά
σπαταλάτε άσκοπα το χρόνο σας. Πώς μπορείτε
να μπείτε σε μια ενεργητική κατάσταση έτσι
ώστε να θέλετε να αναλάβετε δράση, χωρίς να
νιώθετε ότι χρειάζεστε σπρώξιμο για να προ-
χωρήσετε; Τι μπορείτε να κάνετε για να κλείσετε
το χάσμα της σκέψης με την δράση;

Παραθέτω μια απλή τεχνική που χρησιμοποιώ
προσωπικά και δουλεύει άψογα για μένα. Διαρκεί
μόνο 5-10 λεπτά.

Φανταστείτε τις σκέψεις σας σαν ενέργεια κυ-
μάτων που ακτινοβολούν έξω στο σύμπαν και
στη συνέχεια αντανακλώνται πίσω σε σας. Αν οι
σκέψεις σας είναι συγκεχυμένες, τα κύματα θα
αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και πιθανό να μην
δώσετε προσοχή σε αυτές. Αλλά αν καταβάλετε
προσπάθεια και επικεντρωθείτε στη σκέψη σας
τότε το ανακλώμενο κύμα θα είναι αρκετά ισχυρό
ώστε να το αισθανθείτε στο σώμα σας. Σε αυτό
το σημείο μπορείτε πραγματικά να «σερφάρετε»
στο κύμα αυτό και θα βρεθείτε σε μια κατάσταση
άμεσης δράσης χωρίς να καταβάλετε επιπλέον
προσπάθεια. Αντί να πιέζετε τον εαυτό σας να
αναλάβει δράση, βρίσκετε ήδη τον εαυτό σας
σε μια κατάσταση δράσης.

Δεν είναι δύσκολο να δημιουργηθεί ένα ισχυρό
κύμα σκέψης και στη συνέχεια να σερφάρετε σε
αυτό. Το κάνετε ήδη όλη την ώρα κάθε φορά
που μια δυνατή σκέψη τριγυρνά στο μυαλό σας.
Για παράδειγμα, όταν είστε πραγματικά θυμω-
μένος, μπορεί να είναι δύσκολο να σταματήσετε
τον εαυτό σας από το να μετατρέψει αυτή την
οργή σε δράση. Ή όταν ένα τραγούδι κολλήσει
στο μυαλό σας, μπορεί να δυσκολευτείτε από
το να μην το τραγουδάτε όλη την μέρα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτά τα κύματα
σκέψης συνειδητά και σκόπιμα. Στη συνέχεια,
μπορείτε να δαμάσετε την ενέργειά τους και να
την κατευθύνετε προς την ολοκλήρωση του επι-
θυμητού στόχου.

Πώς να δημιουργήσετε και
να δαμάσετε τα κύματα της σκέψης
Καθίστε ήσυχα σε ένα μέρος όπου δεν θα σας

αποσπούν την προσοχή. Πάρτε μερικές βαθιές
αναπνοές για να καθαρίσει το μυαλό σας. Τώρα
βρέστε το στόχο που θέλετε να πετύχετε. Ίσως
να είναι κάτι απλό, όπως η οργάνωση του χώρου
εργασίας σας. Ή θα μπορούσε να είναι κάτι πιο
πολύπλοκο, όπως η δημιουργία ενός δικτυακού
χώρου για μια νέα επιχείρηση ή τρόποι με τους
οποίους να διπλασιάσετε το εισόδημά σας. Το
μόνο που χρειάζεστε είναι ένα σαφές, συγκε-
κριμένο, μετρήσιμο στόχο, αλλά δεν χρειάζεστε
το σχέδιο δράσης σε αυτό το σημείο.

Τώρα απλά σκεφτείτε τι θέλετε. Φανταστείτε
αυτό το στόχο να γίνετε πραγματικότητα. Αφήστε
τη φαντασία σας ελεύθερη, αλλά προσπαθήστε
να μείνετε σε εγρήγορση ενώ το κάνετε αυτό.
Σκεφτείτε καλά το στόχο στο μυαλό σας. Φαν-
ταστείτε το στόχο πραγματικά να υλοποιείται,
αλλά μην κάνετε τίποτα ακόμη για να τον πετύ-
χετε. Για παράδειγμα, εάν ο στόχος σας είναι
να στραφείτε σε μια νέα καριέρα, στη συνέχεια,
φανταστείτε τον εαυτό σας σε αυτή τη νέα κα-
ριέρα. Σκεφτείτε πως θα ήταν αν πραγματικά

κάνατε εκείνο το είδος εργασίας. Φανταστείτε
τον εαυτό σας να κάνει τη δουλειά εκείνη και
να το απολαμβάνει. Φανταστείτε τους ανθρώ-
πους με τους οποίους θα εργάζεστε και δημι-
ουργήστε υποθετικές συνομιλίες μαζί τους.

Συνήθως όταν εφαρμόζω αυτή την τεχνική, μέ-
σα σε 5-10 λεπτά, αυτές οι θετικές σκέψεις δη-
μιουργούν τόση ενέργεια στο σώμα μου που με
αναγκάζουν να θέλω να κάνω κάτι. Στην αρχή
αισθάνομαι καλά μόνο που το σκέφτομαι αλλά
στη συνέχεια αρχίζω να αισθάνομαι μια τάση να
αναλάβω δράση. Μπορώ να αισθανθώ την ενέρ-
γεια της σκέψης να αντανακλά πίσω σε μένα.
Τώρα ήρθε η ώρα να αποχωριστώ την εικονική
σανίδα του surf και να νιώσω το κύμα.

Μόλις αρχίσετε να αισθάνεστε αυτή τη θετική
ένταση στο σώμα σας, σταματήστε και υποβάλετε
στον εαυτό σας την ερώτηση: Τι δράση μπορώ
να αναλάβω τώρα για να κάνω αυτό το στόχο
πραγματικότητα; Όπως υποβάλλετε αυτή την
ερώτηση, κρατήστε την προσδοκία ότι η απάν-
τηση θα είναι κάτι απλό που μπορεί να γίνει μέσα
σε διάστημα 30 λεπτών ή και λιγότερο. Όποια
και αν είναι η απάντηση αναλάβετε δράση αμέ-
σως. Χρησιμοποιώ συχνά αυτή τη διαδικασία όταν
γράφω νέα άρθρα. Δοκιμάστε αυτή την απλή τε-
χνική και επιτρέψτε στα δικά σας κύματα σκέψης
να σας οδηγήσουν σε δράση για να πετύχετε
πολύ περισσότερα πράγματα στην προσωπική
και επαγγελματική σας ζωή.

Του Δημήτρη
Στυλιανίδη

DipLC, CTM, CL, FAIA, FCCA,
CPA, Διεθνή Εκπαιδευτή NLP
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O Daniel Goleman γεννήθηκε το 1946 στην
πόλη Stockton της Καλιφόρνιας. Οι γονείς

του ήταν καθηγητές πανεπιστημίου. Σπούδασε
στο κολλέγιο Amherst με υποτροφία του ιδρύ-
ματος Alfred P. Sloan. Το ανεξάρτητο πρόγραμμα
υποτροφιών του Amherst, του επέτρεψε να με-
ταφέρει το πρώτο έτος των σπουδών του στο
πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Στη συνέχεια
επέστρεψε στο Amherst από το οποίο απεφοί-
τησε με άριστα και εξασφάλισε νέα υποτροφία,
αυτή το φορά από το ίδρυμα Ford, για να συνε-
χίσει τις σπουδές του στο Χάρβαρντ, από το
οποίο απέκτησε ΜΑ και Ph.D. στην κλινική ψυ-
χολογία και στην προσωπική ανάπτυξη.

Στη συνέχεια πήγε στην Ινδία αξιοποιώντας
προδιδακτορική υποτροφία από το Χάρβαρντ και

χορηγία από το Συμβούλιο Ερευνών Κοινωνικών
Επιστημών. Όταν επέστρεψε από την Ινδία, άρ-
χισε να εργάζεται ως επισκέπτης καθηγητής στο
Χάρβαρντ. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του
1970 ανέδειξε ως πολύ δημοφιλές θέμα την ψυ-
χολογία της συνείδησης.

Υπήρξε συνιδρυτής του Συνδέσμου Ακαδημαϊ-
κής, Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης
στο Κέντρο Μελετών για το Παιδί, στο πανεπι-
στήμιο Yale.

Συναισθηματική νοημοσύνη
Είναι συγγραφέας του διεθνώς ευυπόληπτου

(best-seller) βιβλίου «Συναισθηματική Νοημοσύ-
νη» (1995), το οποίο περιλαμβανόταν για 18 μή-
νες στον κατάλογο ευυπόληπτων βιβλίων που
δημοσίευαν οι New York Times.

Σύμφωνα με τον Goleman Συναισθηματική Νοη-
μοσύνη είναι η ικανότητα ενός ατόμου να ανα-
γνωρίζει και να κατανοεί τα συναισθήματά του
και τα συναισθήματα των άλλων, να τα ελέγχει
αποτελεσματικά και να δημιουργεί διαρκώς κί-
νητρα για τον εαυτόν του.

Επίσης, υπάρχουν κι άλλοι ορισμοί και πολλά
σχετικά μοντέλα, όμως τα πιο αναγνωρισμένα
είναι αυτά που αναφέρονται στα «συνιστώντα
συστατικά» και στα «χαρακτηριστικά» του μον-

τέλου της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.
Υπάρχουν διάφορες κριτικές κατά πόσο η Συ-

ναισθηματική Νοημοσύνη αφορά πράγματι «νοη-
μοσύνη», καθώς και κατά πόσο αυτή έχει πε-
ρισσότερη εγκυρότητα από τον Δείκτη Νοημο-
σύνης (ΙQ) και τις πέντε διαστάσεις της προσω-
πικότητας (τάση για νέες εμπειρίες, ευσυνει-
δησία, εξωστρέφεια, τερπνότητα, νευρωτισμός).

Τα συνιστώντα συστατικά
Τε πέντε συνιστώντα συστατικά της Συναισθη-

ματικής Νοημοσύνης είναι: Αυτοεπίγνωση, Αυ-
τοέλεγχος, Παρώθηση, Κατανόηση, Κοινωνικές
δεξιότητες.

Τα χαρακτηριστικά
Με βάση τα συστατικά αυτά, ένας άνθρωπος

με ψηλό δείκτη Συναισθηματικής Νοημοσύνης
παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Είναι διορατικός, ελέγχει τα συναισθήματά
του, κατανοεί τις απόψεις και τα συναισθήματα
των άλλων και βλέπει τα πράγματα και από τη
δική τους οπτική γωνία

- Ελέγχει τις προσωπικές του προκαταλήψεις
και δεν επιτρέπει σ’ αυτές να επηρεάσουν την
κρίση του σχετικά με τις ικανότητες των άλλων

- Είναι ικανός να δημιουργεί ομάδες και να πα-

ρωθεί τους υφισταμένους του, δεν τους επικρίνει
αλλά ασκεί εποικοδομητική κριτική

- Είναι ειλικρινής (όσον αφορά τα συναισθήματα
και τις προθέσεις του), υποστηρικτικός, αποφα-
σιστικός και εκφραστικός

- Έχει τα πιο πάνω προσόντα που τον καθι-
στούν ικανό να εξελιχθεί σε έναν αποτελεσμα-
τικό ηγέτη

Διακρίσεις
Στον Goleman απονεμήθηκαν πολλά βραβεία

και έπαινοι σχετικά με το συγγραφικό του έργο,
περιλαμβανομένου και του βραβείου για πετυ-
χημένη δημοσιογραφική σταδιοδρομία του Αμε-
ρικανικού Συνδέσμου Ψυχολογίας.

Βιβλιογραφία
1977: The Varieties of the Meditative Experience.

Αργότερα επανεκδόθηκε με τίτλο «The Meditative
Mind: The Varieties of Meditative Experience.

1985: Vital Lies, Simple Truths: The Psychology
of Self Deception

1995: Emotional Intelligence: Why It Can Matter
More Than IQ.

1997: Healing Emotions: Conversations with
the Dalai Lama on Mindfulness, Emotions, and
Health.

1998: Harvard Business Review on What Makes
a Leader, μαζί με τους Michael MacCoby, Th-
omas Davenport, John C. Beck, Dan Clampa, Mi-
chael Watkins.

1998: Working with Emotional Intelligence
2001: Primal Leadership: The Hidden Driver of

Great Performance, μαζί με τους Boyatzis, Rich-
ard; McKee, Annie. 

2001: The Emotionally Intelligent Workplace
2003: Destructive Emotions: A Scientific Dia-

logue with the Dalai Lama. 2006: Social Intelli-
gence: The New Science of Social Relationships.

2009: Ecological Intelligence: How Knowing the
Hidden Impacts of What We Buy Can Change
Everything

2011: The Brain and Emotional Intelligence: New
Insights, More Than Sound. 

2011: Leadership: The Power of Emotional In-
telligence – Selected Writings, More Than Sound

2013: Focus: The Hidden Driver of Excellence.
Σήμερα συνδιευθύνει μια κοινοπραξία για έρευ-

νες σχετικά με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη
στους Οργανισμούς, στο πανεπιστήμιο Rutgers.

Management
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DANIEL GOLEMAN

Αυθεντίες του μανατζμεντ στον 20ο αιώνα

Του Δημήτρη
Εργατούδη

Αφυπηρετήσαντα Ανώτερου
Διευθυντή του Ομίλου Λαϊκής
(2006) και Fellow του Ινστιτούτου
Τραπεζιτών Λονδίνου
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Νέο διοικητικό συμβούλιο

για το ΣΤΚ

Ο Γεώργιος Γεωργίου Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Cyprus Ltd, είναι
ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. Ο Σύνδεσμος Τραπεζών

Κύπρου εξέλεξε το νέο του διοικητικό συμβούλιο σε διαδικασία που πραγματοποι-
ήθηκε στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσής του. Μέσα από την εκλογική
διαδικασία, νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών εξελέγη ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Alpha Bank Cyprus Ltd, Γεώργιος Γεωργίου. Σημειώνεται ακόμη ότι τις
θέσεις των τριών αντιπροέδρων στο ΔΣ έχουν καταλάβει οι: Χριστάκης Πατσα-
λίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών
Εργασιών- Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Ανδρέας Θεοδωρίδης, Ανώτατος
Εκτελεστικός Διευθυντής- USB Bank PLC. Δημήτρης Σιακαλλής, Γενικός Διευ-
θυντής- Eurobank Cyprus Ltd. Τις υπόλοιπες θέσεις μελών στο ΔΣ του ΣΚΤ κατα-
λαμβάνουν στελέχη από τις τράπεζες-μέλη του Συνδέσμου. Η θητεία του εκάστοτε
συμβουλίου του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου είναι μονοετής. 

Ο Π. Φωτιάδης πρόεδρος

των Ζυθοποιών Ευρώπης

O Παύλος Φωτιάδης εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος της Ένωσης Ζυθοποιών Ευρώπης,
κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση των Ζυθοποιών. Ο κ. Φωτιάδης, ο οποίος

διαδέχεται τον Demetrio Carceller, αναλαμβάνει την Προεδρία των Ευρωπαίων Ζυθοποιών
σε μια εποχή έντονων προκλήσεων και αλλαγών στη βιομηχανία μπύρας. Μέσω της
εκλογής του αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι παρά το μικρό της μέγεθος, η Κύπρος
μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την ενεργή συμμετοχή
και τη διαχρονικά αταλάντευτη προσήλωση σε στόχους και πολιτικές που αφορούν ολό-
κληρη την Ευρώπη. Η ζυθοποίηση στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει 2,3 εκατομμύρια
θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής μπίρας, από την καλλιέργεια
σιτηρών μέχρι το γυαλί, με κατά μέσο όρο 1 θέση εργασίας να αναπτύσσει ακόμα 17
στους τομείς της διανομής, γεωργίας και εστίασης. Κατά το έτος 2014, η συνολική
δαπάνη της μπίρα στην ΕΕ ανέρχεται στα 110 δις ευρώ, ενώ σήμερα οι εξαγωγές μπίρας
φτάνουν το 20% της συνολικής παραγωγής.

40 χρόνια πορείας

για τη Medochemie

Η Φαρμακοβιομηχανία Medochemie γιορτάζει φέτος 40 χρόνια επιτυχημένης
εμπορικής δραστηριότητας και με αφορμή την επέτειο της, διοργάνωσε μεγάλη

εκδήλωση στο αρχαίο θέατρο Κουρίου, στην οποία οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία
να απολαύσουν συναυλία με τη μοναδική φωνή της Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Στην εκ-
δήλωση παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Ανα-
στασιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία των δραστηριοτήτων της Me-
dochemie, καθώς όπως είπε, κατέχει το 26% των εξαγωγών της Κύπρου ευεργετώντας
την οικονομία του τόπου. Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Medochemie Δρ. Ανδρέας
Πίττας, τόνισε ότι στη Medochemie η εργασία βασίζεται στο «εμείς» και όχι στο «εγώ»
και η προσπάθεια είναι πάντα συλλογική. Η επιτυχημένη πορεία της Φαρμακοβιομηχανίας
Medochemie, αντικατοπτρίζεται στην συνεχιζόμενη επέκτασή της σε υποσχόμενες
αγορές σε όλο τον κόσμο. Από την Ευρώπη, μέχρι την Μέση Ανατολή, την Αφρική και
την Ασία. Η Medochemie διατηρεί 20 κεντρικά γραφεία σε αντίστοιχες χώρες και δρα-
στηριοποιείται σε 106 χώρες σε όλον τον κόσμο. Διαθέτει 13 μονάδες παραγωγής,
εκ των οποίων 9 βρίσκονται στην Κύπρο, μία στη Ολλανδία και τρείς στο Βιετνάμ.

76-77-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ_EUROKERDOS  7/23/16  7:25 PM  Page 76



Επιχειρηματικά νέα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  /  EUROΚΕΡΔΟΣ 77

Φιλοσοφία της Ancoria

η νέα τραπεζική κουλτούρα 

Τ ο όραμα και τα πλάνα της παρουσίασε η Ancoria Bank που δραστηριο-
ποιείται στην κυπριακή αγορά. Σύμφωνα με τον CEO της τράπεζας, Γιάννη

Λοΐζου, η Ancoria Bank, αποτελεί προέκταση του μεγαλεπήβολου οράματος
του Sievert Larsson για παροχή σύγχρονων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
στην Κύπρο. Εξασφάλισε την απαιτούμενη άδεια της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου για πλήρεις τραπεζικές εργασίες στη χώρα μας, και άρχισε τη λει-
τουργία της τον Οκτώβριο 2015. Όπως τόνισε, στόχος της Ancoria Bank δεν
είναι η ίδρυση μιας ακόμα τράπεζας στην Κύπρο, αλλά η δημιουργία ενός σύγ-
χρονου και ευέλικτου χρηματοοικονομικού οργανισμού με νέα κουλτούρα, νέα
προσέγγιση και νέα σχέση με τους πελάτες του. Ήδη η τράπεζα έχει ιδρύσει
δύο Banking Centres, ένα στη Λευκωσία και ένα στη Λεμεσό ενώ σύντομα θα
λειτουργήσει ακόμα ένα στη Λάρνακα. Συνολικά, σήμερα η τράπεζα αποτελείται
από 60 άτομα προσωπικό.

Διορισμός Ανδρέα Χρυσάφη 

στην QUALCO 

Μ ε στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας της εταιρίας στην Κύπρο,
ο όμιλος Qualco που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη software και στην παροχή

υπηρεσιών για τη διαχείριση πιστωτικών χαρτοφυλακίων και ληξιπρόθεσμων οφειλών,
ανακοίνωσε την τοποθέτηση του Ανδρέα Χρυσάφη στον ρόλο του Country Manager
στη θυγατρική εταιρία Qualco CY. O Ανδρέας Χρυσάφης κατέχει εκτεταμένη διοικητική,
στρατηγική, επιχειρησιακή και συμβουλευτική εμπειρία σε διάφορες βιομηχανίες.
Εργάστηκε στον Όμιλο της Λαϊκής, και αργότερα στη Marfin Popular Bank, όπου
κατείχε τη θέση του Manager of Network and Infrastructure Services με 7 χώρες,
κάτω από τις αρμοδιότητές του. Ο κ. Χρυσάφης διαχειρίστηκε μια σειρά από έργα
υποδομής στον οικονομικό τομέα προτού αναλάβει Πρόεδρος της Συμβουλευτικής
Επιτροπής στο Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Τα-
χυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ). Η τελευταία του θέση ήταν στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του
Transparency Cyprus. Πλέον θα είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή
της επιχειρησιακής στρατηγικής και για την αποτελεσματική διαχείριση των υπαρ-
χόντων και νέων πελατών της Qualco.

Η Amanda Clack

νέα πρόεδρος του RICS

Ν έα πρόεδρο ανακοίνωσε το RICS, με την Amanda Clack, FRICS, να αναλαμ-
βάνει για την περίοδο 2016-2017. Η κα Clack είναι συνέταιρος της EY και

επικεφαλής του τμήματος Υποδομών (Infrastructure – Advisory), και ηγείται των
δραστηριοτήτων του τμήματος στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ως ένα παγκόσμιο
επαγγελματικό σώμα με εργασίες στους τομείς ανάπτυξης γης, ακινήτων, κατα-
σκευών και υποδομών, το RICS αναγνωρίζει την οικονομική αξία των επενδύσεων
σε υποδομές. Εκτιμάται ότι απαιτούνται 57 τρις εκ. δολάρια για να καλυφθούν οι
παγκόσμιες ανάγκες σε έργα υποδομής μέχρι το 2030, και οι επαγγελματίες του
RICS μπορούν να βοηθήσουν ώστε τα έργα να ολοκληρωθούν εγκαίρως και εντός
του προϋπολογισμού. Μαζί με την κα Clack στην ηγεσία του RICS κατά τον επόμενο
χρόνο θα βρίσκεται ο εκλελεγμένος Πρόεδρος του RICS, John Hughes FRICS, με
έδρα τον Καναδά, και ο Ανώτερος Αντιπρόεδρος, Chris Brooke, FRICS, με βάση το
Χόνγκ Κογκ.
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Πέμπτη 02 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
1η Συνεδρίαση

Η 1η Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, μετά
τις Βουλευτικές Εκλογές της 22ας Μαΐου, έλαβε χώρα στις 2 Ιουνίου. Κατά
την πρώτη Συνεδρίαση του Σώματος έγινε η διαβεβαίωση των βουλευτών και
των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων ενώ ακολούθησε και η Εκλογή
Προέδρου της Βουλής. Ως γνωστό Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων
εξελέγη ο Δημήτρης Συλλούρης κατά τη διαδικασία του 3ου Γύρου με τις
ψήφους του ΔΗΣΥ και της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ. Υποψήφιοι για την Προεδρία της Βου-
λής ήταν οι: γγ ΑΚΕΛ, Πρόεδρος ΔΗΣΥ, Μαρίνος Σιζόπουλος και Δημήτρης
Συλλούρης. 

Πέμπτη 09 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
2η Συνεδρίαση

Κατά τη 2η Συνεδρία, το Σώμα προχώρησε στο Διορισμός γραμματέων και

κοσμητόρων. Γραμματείς διορίστηκαν οι Βουλευτές Αννίτα Δημητρίου (ΔΗΣΥ)
και Κώστας Κώστα (ΑΚΕΛ). Κοσμήτορας διορίστηκε ο Χρίστος Ορφανίδης
(ΔΗΚΟ). Επίσης εξελέγη η «Επιτροπή Επιλογής», η οποία και κατάρτισε τη
σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Πέμπτη 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
3η Συνεδρίαση

Κατά την τρίτη Συνεδρίαση της Ολομέλειας τα δυο θέματα που ήταν προς
ψήφιση αποσύρθηκαν. 

Πέμπτη 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
4η Συνεδρίαση

Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμος του
2016.
Θέσπιση νομοθεσίας που να ρυθμίζει την πληρωμή οφειλών προς τα Ταμεία

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αδειών, Πλεονάζοντoς Προσωπικού, Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής σε μηνιαίες δόσεις για πε-
ριπτώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία λόγω της οικονομικής
κρίσης έχουν συσσωρεύσει ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Απλά Δοχεία Πίεσης) Κανονισμοί
του 2016.
Αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών με νέους για ρύθμιση θεμάτων

που αφορούν απλά δοχεία πίεσης, ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω εναρμόνιση
με την Οδηγία 2014/29/ΕΕ για εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά απλών δοχείων πίεσης.

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές και Συστήματα Προστα-
σίας για Χρήση σε Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμοί του 2016.
Αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών με νέους για τη ρύθμιση θε-

μάτων που αφορούν συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται
για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες, ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω εναρ-

Οι εργασίες της Ολομέλειας
από 2 Ιουνίου έως και 15 Ιουλίου 

Από την εκλογή του νέου Σώματος της Βουλής
των Αντιπροσώπων έως και την διακοπή των
εργασιών της Ολομέλειας για τη θερινή περίοδο
έγιναν οκτώ Συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι
πρώτες δυο αφορούσαν την εκλογή του
Προέδρου της Βουλής και την σύνθεση των
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Σημαντικότερες
Νομοθεσίες που εγκρίθηκαν είναι η αλλαγή
στην καταβολή του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας
για το 2016 (με 75% έκπτωση) και η πλήρης
κατάργησή του από το 2017και μετέπειτα όπως
και η έγκριση σχετικής Νομοθεσίας για την
14μηνη θητεία στην Εθνική Φρουρά. 
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μόνιση με την Οδηγία 2014/34/ΕΕ για εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται
για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

Πέμπτη 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
5η Συνεδρίαση

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητι-
κός) Νόμος του 2016.
Ρυθμίσεις ώστε να καταστεί δυνατή τόσο η χορήγηση νέων προσωρινών

αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες θα ισχύουν
μέχρι την 30ή Ιουνίου 2017, όσο και η ανανέωση των υφιστάμενων αδειών,
που λήγουν την 30ή Ιουνίου 2016. Επιπρόσθετα, ρυθμίσεις ώστε ο πρόεδρος
της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου να μην υπηρετεί πλέον σε αυτήν ως
εκτελεστικός πρόεδρος υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης και ο διευ-
θυντής της εν λόγω Αρχής να προΐσταται αυτής ως το ανώτατο εκτελεστικό
όργανο.

Πέμπτη 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
6η Συνεδρίαση

Ο περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρω-
μών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων (Τροποποιητι-
κός) Νόμος του 2015.
Εναρμόνιση με το Άρθρο 87 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τα

εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και
τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών.

Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον
Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2016.
Αντικατάσταση του υφιστάμενου Καταλόγου Απαγορευμένων Ουσιών και

Μεθόδων και των υφιστάμενων Διεθνών Προδιαγραφών για τις Εξαιρέσεις
Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό, που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα και
στα προσαρτήματά του, με αυτά που ισχύουν για το 2016.

Ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
Παράταση μέχρι το Φεβρουάριο του 2017 της θητείας των μελών του υφι-

στάμενου διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου, που
λήγει το Σεπτέμβριο του 2016.

Εγκρίθηκε Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων για άρση
των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Πέμπτη 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
7η Συνεδρίαση

Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων, Δημήτρης Συλλούρης έκανε αναφορά στη βουλευτή Σκεύη Κούτρα
Κουκουμά (ΑΚΕΛ) για την ανάληψη των καθηκόντων της ως συνεισηγήτρια
της Μόνιμης Επιτροπής για την Ειρήνη και τη Διεθνή Ασφάλεια της Διακοι-
νοβουλευτικής Ένωσης (Δ.Ε.)

Ο περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)
Νόμος του 2016
Κηρύχθηκε ως Επείγον και ψηφίστηκε στην ίδια Συνεδρίαση. 
Πρόκειται για την Πρόταση νόμου των Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους του

Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοι-
νοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και
Μιχάλη Γιωργάλλα εκ μέρους της Αλληλεγγύης. 

Προβλέπεται η καταβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας για το 2016 με τιμές
του 1980 και με έκπτωση 75% εάν ο φόρος καταβληθεί μέχρι την 31η Οκτω-
βρίου 2016 ενώ στην περίπτωση που ο Φόρος καταβληθεί κατά τους μήνες
Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2016 η έκπτωση θα είναι στο 72,5%. Εάν ο
Φόρος καταβληθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016 τότε θα υπάρχει επιβάρυνση
της τάξεως του 10% (στο ποσό που αντιστοιχεί μετά την έκπτωση του 72,5%).
Επίσης η ψηφισθείσα πλέον Πρόταση Νόμου προνοεί την πλήρη κατάργηση
του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας από το 2017 και μετέπειτα. 

Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δι-
καιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016.
Επ’ αόριστον μείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) των καταβλητέων

μεταβιβαστικών δικαιωμάτων για όλες τις πωλήσεις ακινήτων και για την εγ-
γραφή μισθώσεων ή υπομισθώσεων.

Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τρο-
ποποιητικός) Νόμος του 2016.
Εκσυγχρονισμός ορισμένων διατάξεων του υφιστάμενου νόμου και εισαγωγή
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σε αυτόν ρυθμίσεων σε σχέση με τα εκλογικά έξοδα και το παράβολο των
υποψηφίων, καθώς και συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τις
συστάσεις της επιτροπής GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
Μείωση της διάρκειας της πλήρους στρατιωτικής θητείας από είκοσι τέσ-

σερις μήνες σε δεκατέσσερις μήνες και τροποποίηση ορισμένων συναφών
διατάξεών του, για σκοπούς εναρμόνισης των προνοιών του με τη σχετική
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2016.
Επιπρόσθετα ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την πρόσληψη συμβασιούχων
οπλιτών στην Εθνική Φρουρά.

O περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος
2016.
Ρύθμιση ορισμένων κενών που εντοπίστηκαν στην υφιστάμενη νομοθεσία

όσον αφορά τις περιπτώσεις εργοδοτουμένων, οι οποίοι απουσιάζουν από
την εργασία τους με άδεια ασθενείας.

Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών
Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
Περαιτέρω εναρμόνιση της υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό

κεκτημένο και πιο συγκεκριμένα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014
για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών. 

Ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
Βελτίωση των διατάξεων που καθορίζουν τη σύνθεση του Συμβουλίου Ια-

τρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και περαιτέρω εξειδίκευση των
προσόντων του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του εν λόγω
Συμβουλίου, καθώς επίσης και ρύθμιση θεμάτων που χρήζουν περαιτέρω λε-
πτομερούς ρύθμισης. 

Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
Τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία

του Πανεπιστημίου Κύπρου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα υπό προϋπο-
θέσεις για προσφορά προγραμμάτων σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυ-
χιακού επιπέδου σε άλλες γλώσσες πέραν των επισήμων γλωσσών της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας.

Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2015.
Τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία

του ΤΕΠΑΚ, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα υπό προϋποθέσεις για προσφορά
προγραμμάτων σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου σε άλλες

γλώσσες πέραν των επισήμων γλωσσών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του
2015.
Τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία

του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα υπό
προϋποθέσεις για προσφορά προγραμμάτων σπουδών προπτυχιακού και με-
ταπτυχιακού επιπέδου σε άλλες γλώσσες πέραν των επισήμων γλωσσών
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι περί Υπουργείου Εσωτερικών - Θέση Προϊστάμενου Τεχνικών
Υπηρεσιών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2016.
Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας της πιο πάνω θέσης, ώστε αυτή να

μετατραπεί από θέση Προαγωγής σε θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής
και συνακόλουθα να προσαρμοστούν ανάλογα τα προσόντα για την εν λόγω
θέση.

Οι περί της Προστασίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων Κανονισμοί του 2016.
Συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την υποχρέωση που πηγάζει

από την παράγραφο 1 του άρθρου 303 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
για το Δίκαιο της Θάλασσας όσον αφορά στην προστασία των ενάλιων αρ-
χαιοτήτων.

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2016.
Κατάργηση της προβλεπόμενης στην ισχύουσα νομοθεσία δωδεκάμηνης

προθεσμίας ώστε να υπερπηδηθεί το πρόβλημα στη συνέχιση της διαδικασίας
εκκαθάρισης πολλών εταιρειών και να καταστεί δυνατός ο διορισμός του
Επίσημου Παραλήπτη ως εκκαθαριστή.

Ο περί Πτωχεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
Κατάργηση της προβλεπόμενης στην ισχύουσα νομοθεσία δωδεκάμηνης

προθεσμίας εντός της οποίας οποιοδήποτε διάταγμα παραλαβής έχει εκδοθεί
πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Ν. 61(Ι)/2015 μπορεί να
τροποποιηθεί από το δικαστήριο σε διάταγμα πτώχευσης.

Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
Ολοκλήρωση της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία

2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης
Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την άδεια οδήγησης.

Παρασκευή 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
8η Ειδική Συνεδρίαση

Ειδική Συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων με θέμα:
«Οι μαύρες επέτειοι του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής».
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«Ξεκόλλησε» το θέμα
της ηλεκτρονικής υπογραφής
Το 2017 η εφαρμογή της για συναλλαγές στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Η ανάπτυξη των συναλλαγών μέσω του Διαδι-
κτύου και γενικότερα η χρήση του Internet

ως μέσου ψηφιακής ανταλλαγής εγγράφων έχει
πολλά πλεονεκτήματα κυρίως όσον αφορά τη μεί-
ωση του κόστους και του χρόνου που απαιτείται
σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο. Αυτά τα πλε-
ονεκτήματα θα επωφελούνται οι Κύπριοι από τα
τέλη του 2017, όπου θα μπορούν να χρησιμοποιούν
την ηλεκτρονική υπογραφή στις διάφορες συναλ-
λαγές τους με τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό
τομέα. Πρόκειται για θέμα που εκκρεμεί από το
1998 και η Κύπρος είναι μια από τις
ελάχιστες χώρες στις οποίες στην ψη-
φιακή εποχή δεν υπάρχει η ψηφιακή
«ταυτότητα» για οικονομικές ή άλλες
συναλλαγές κάθε είδους μεταξύ πο-
λιτών, εταιρειών, Δημοσίου και άλλων,
όπου και απαιτείται η ταυτοποίηση ενός
προσώπου, διαδικασία εξαιρετικά χρο-
νοβόρα.

Ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω,
Κωνσταντίνος Πετρίδης και οι συνερ-
γάτες του κατάφεραν «να ξεκολλή-
σουν» ένα θέμα το οποίο συζητείτο για
χρόνια. Ενώ δηλαδή υπάρχει η νομο-
θεσία που επιτρέπει τη χρήση των ηλε-
κτρονικών υπογραφών, διεξάγονταν
για χρόνια συζητήσεις για ποιος θα
ήταν ο πάροχος των ηλεκτρονικών υπογραφών και
των σχετικών πιστοποιητικών και ποιο θα ήταν το
μέσο φύλαξης τους. Τώρα πλέον το Συμβούλιο
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από πρωτο-
βουλία της Μονάδας Διοικητικής Μεταρρύθμισης
σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα του δημο-
σίου, έλαβε αυτή την απόφαση και προχωρά στην
αγορά αναγνωρισμένων πιστοποιητικών από εγ-
κεκριμένο πάροχο υπηρεσιών, όπως γίνεται και σε
άλλες χώρες του εξωτερικού. Εκτιμάται ότι η ει-
σαγωγή της ηλεκτρονικής υπογραφής (e-signature)
θα επιφέρει σημαντικές μειώσεις στο διοικητικό
κόστος του δημοσίου και θα απλοποιήσει κατά πολύ
τις διάφορες διαδικασίες στις οποίες υποβάλλονται
οι πολίτες κατά τις συναλλαγές τους με το κράτος.
Οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, οι οποίες
αντικαθιστούν την ιδιόχειρη υπογραφή, θα ανοίξουν

το δρόμο στη διεκπεραίωση ασφαλών ηλεκτρονικών
συναλλαγών που μέχρι τώρα απαιτούσαν τόσο τη
χειρόγραφη υπογραφή των ατόμων όσο και τη φυ-
σική τους παρουσία. Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος
του χρόνου θα καταρτιστούν τα έγγραφα του δια-
γωνισμού μέσω των οποίων θα ανατεθεί η όλη ερ-
γασία σε εταιρεία που θα προμηθεύει τις ηλεκτρο-
νικές υπογραφές και τα λεγόμενα πιστοποιητικά
αυθεντικοποίησης. Προβληματισμό προκαλεί στην
Κυβέρνηση το γεγονός ότι πρέπει να “κτιστούν”

ηλεκτρονικά όλες οι υπηρεσίες του κράτους ώστε
να είναι και χρήσιμες οι ηλεκτρονικές υπογραφές.
Παράλληλα, λήφθηκαν αποφάσεις για να κτιστούν
περισσότερες υπηρεσίες ηλεκτρονικά για χρήση
των υπογραφών τόσο στο δημόσιο αλλά στον ιδιω-
τικό τομέα και κυρίως στις τράπεζες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έγγραφα του σχετικού
διαγωνισμού ετοιμάζονται και σε συνεργασία με
την Εσθονική Κυβέρνηση και στο πλαίσιο του Μνη-
μονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί για παροχή
τεχνογνωσίας.

e-signature… που και πότε
Η κάθε υπηρεσία θα προβεί στις κατάλληλες τρο-

ποποιήσεις στο σύστημα της για να δέχεται την
ηλεκτρονική υπογραφή. Όταν ο πολίτης θα υπο-
βάλλει την αιτήσή του για μεταβιβαστικά τέλη όπως

για παράδειγμα στο Κτηματολόγιο θα έχει ένα doken
(το μέσο βασικά στο οποίο θα είναι φυλαγμένη η
ηλεκτρονική υπογραφή του και το πιστοποιητικό
του) και με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να υπογράφει
ηλεκτρονικά την αίτηση και να την υποβάλλει.

Γίνονται σκέψεις αν το doken αυτό θα είναι μια
ξεχωριστή κάρτα, μια sim card, usb, ή εφαρμογή
cloud, αλλά ουσιαστικά η όλη διαδικασία θα είναι
εξαιρετικά απλή και πρακτική για τον πολίτη και θα
προσομοιάζει κατά πολύ με τη μεταφορά χρημάτων
από ένα λογαριασμό τράπεζας σε άλλο μέσω, όπως

του digipass που χρησιμοποιεί η Τρά-
πεζα Κύπρου.

Σίγουρα υπολογίζεται ότι θα προ-
κύψει μια τεράστια μείωση σε διοικη-
τικό κόστος αν αναλογιστεί κανείς
πόσα χαρτιά και πιστοποιητικά πρέπει
να υποβάλει κάποιος για υποβολή αί-
τησης.

Παραδείγματα υπηρεσιών/αιτήσεων
που χρειάζονται ηλεκτρονικές υπο-
γραφές και έως το 2017 θα είναι έτοι-
μες για να εξυπηρετήσουν τους πο-
λίτες είναι:

- Υπηρεσία για αίτηση για ΕΕΕ
- Αίτηση για επίδομα τέκνου και μο-

νογονιού
- Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού

λευκού ποινικού μητρώου
- Αιτήσεις του ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης

που αφορά εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρή-
σεων (χρειάζονται πολλαπλές υπογραφές από διά-
φορους φορείς).

Στο εξωτερικό, η ψηφιακή υπογραφή χρησιμο-
ποιείται εκτενώς και όχι μόνο για τις συναλλαγές
με το Δημόσιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αρ-
κετές χώρες τόσο της δυτικής Ευρώπης όσο και
της ανατολικής Ευρώπης, οι ψηφιακές υπογραφές
χρησιμοποιούνται για την υποβολή φορολογικών
δηλώσεων μέσω Διαδικτύου, τις ηλεκτρονικές
προμήθειες, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση
αλλά και στις κάρτες υγείας. Επίσης, μία νέα -και
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα- τάση είναι η ενσωμάτωση
ψηφιακών υπογραφών στις νέες ηλεκτρονικές
ταυτότητες.
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Το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου ∆υναμικού 
ανακοινώνει τη διεξαγωγή της Έρευνας Αμοιβών και Παροχών 2016 
για 5η χρονιά από το 2008, τη πρώτη χρονιά διεξαγωγής της Έρευνας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στην 
Κυπριακή οικονομία τα τελευταία τρία χρόνια ως συνέπειες της 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η Έρευνα στοχεύει να παρέχει δίκαιη 
και αντικειμενική πληροφόρηση για την τρέχουσα κατάσταση της 
Κυπριακής αγοράς εργασίας σε ότι αφορά μισθούς και ωφελήματα.

Η επιστημονική μας μεθοδολογία, η εκτεταμένη γνώση της Κυπριακής 
αγοράς εργασίας και η προηγούμενη μας εμπειρία στη διεξαγωγή της 
εν λόγω έρευνας, μας καθιστά ικανούς να προσφέρουμε ένα πολύτιμο 
εργαλείο σε κάθε Εταιρεία που επιθυμεί να συγκριθεί με την αγορά 
εργασίας της Κύπρου και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η συμμετοχή σας στην Έρευνα θα ενισχύσει σημαντικά την επίτευξη 
του στόχου μας για παροχή πολύτιμων και αξιόπιστων πληροφοριών 
για τον επιτυχή σχεδιασμό της μισθολογικής σας στρατηγικής.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Μάριος Παπαλαζάρου
Principal
Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
Ανθρώπινου ∆υναμικού
T: 22 209107, E: mpapalazarou@kpmg.com

Έλλη Φουλή
Manager
Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
Ανθρώπινου ∆υναμικού
T: 22 209 018, E: efoulli@kpmg.com

kpmg.com.cy
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