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Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας
Eνημερωτική έκδοση ΕΒΕ Λευκωσίας l Τεύχος 61 l Μάιος 2016

Επιχειρηματικό δείπνο ΕΒΕ Λευκωσίας
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
l Πρόεδρος ΕΒΕΛ:
Είναι ζωτικός ο ρόλος της ΕΤΕπ στην
ανάκαμψη της Κύπρου, αφού στηρίζει
τον ιδιωτικό τομέα και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις μέσω της μακροπρόθεσμης
ρευστότητας, αλλά και τις ΑΠΕ μέσω της
χρηματοδότησης έργων
Λεπτομέρειες στη σελ. 2

Θέματα φορολογίας
συζήτησε το ΕΒΕΛ με
τον Έφορο Φορολογίας

Ενημέρωση ΕΒΕΛ για την
πορεία διαπραγματεύσεων
στο Κυπριακό

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

Λεπτομέρειες στη σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Σήμα κινδύνου ΕΒΕΛ
για τις επιπτώσεις
από τις απεργίες

Πρωτιά Λευκωσίας στο
ανθρώπινο κεφάλαιο

Visit
Nicosia App

σελ. 5

σελ. 5

σελ. 4
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Στιγμιότυπο από το επιχειρηματικό δείπνο

Η ΕΤΕπ θα συνεχίσει να στηρίζει
την Κύπρο και την οικονομία της

Η

ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων στην ανάπτυξη της Κύπρου και τα οικονομικά οφέλη
από την επανένωση της Κύπρου ήταν τα
θέματα που ανέπτυξε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Werner
Hoyer σε επιχειρηματικό δείπνο που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας.
Στο επιχειρηματικό δείπνο, που πραγμα-

On line ενημερωτική
έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 &
Οδός Δεληγιώργη 3
Τ.Κ. 21455, 1509 Λευκωσία,
Τηλ. 22889600, Φαξ
22667433, Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: reception@ncci.org.cy,
website: http://www.ncci.org.cy
Δημοσιογραφική επιμέλεια
και τεχνική επεξεργασία

FMW FINANCIAL MEDIA WAY
Αρμενίας 23Β, 2003 Γρ. 101,
Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ.: 22342005, Φαξ 22342006,
e-mail: info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

τοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Απριλίου στο
ξενοδοχείο Hilton, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ
Λευκωσίας κ. Στέλιος Αναστασιάδης, αφού
καλωσόρισε τους ομιλητές και παρευρισκομένους, ανέφερε ότι η παρουσία του
Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ΕΤΕπ
σε εκδήλωση του επιχειρηματικού κόσμου
της Λευκωσίας υπογραμμίζει τη δέσμευση
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για
στήριξη της Κύπρου και την ενίσχυση της
οικονομίας της.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας είπε ότι είναι ζωτικός ο ρόλος της ΕΤΕπ στην ανάκαμψη της Κύπρου, αφού στηρίζει τον ιδιωτικό
τομέα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
μέσω της μακροπρόθεσμης ρευστότητας,
αλλά και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
με τη χρηματοδότηση έργων.
Τα τελευταία δύο χρόνια, πρόσθεσε ο κ.
Αναστασιάδης, η ΕΤΕπ ενέκρινε δάνεια για
κυπριακές ή διεθνείς τράπεζες μέσω των
οποίων επωφελήθηκαν περισσότερες από
90 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οικονομικά συνέβαλε στη δημιουργία και τη λειτουργία του Ταμείου Επιχειρηματικότητας
Κύπρου.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας, ευχαρίστησε τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη
Γεωργιάδη για τη χορήγηση κυβερνητικών
εγγυήσεων προς την ΕΤΕπ, πράγμα το οποίο

οδήγησε σε εμφανή αποτελέσματα.
Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ.
Werner Hoyer χαιρέτισε την έξοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας από το τριετές πρόγραμμα προσαρμογής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου και επικρότησε τη χώρα μας για τη
δέσμευσή της στην εφαρμογή του προγράμματος. Η Κύπρος, συνέχισε ο κ. Hoyer, όχι
μόνο εξήλθε νωρίτερα από το πρόγραμμα
στήριξης, αλλά εξέρχεται με αχρείαστα τα
€3 δισ. από τα €10 δισ. που είχαν αρχικά
υπολογιστεί για τις ανάγκες της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Αναφερόμενος στο ρόλο της ΕΤΕπ στην
ανάκαμψη της Κύπρου, ο κ. Hoyer υπογράμμισε το γεγονός ότι η ΕΤΕπ στάθηκε
στο πλάι της Κύπρου ως σταθερός και αξιόπιστος εταίρος, αφού τα τελευταία 5 χρόνια
η ΕΤΕπ επένδυσε €1,3 δις. σε νέες επενδύσεις για την Κύπρο. Ένα τέτοιο παράδειγμα
είπε αποτελεί η επένδυση για το νέο κτίριο
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσω του μεγάλου δανείου
ύψους €162 εκατ. που εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου από την ΕΤΕπ.
Ο κ. Hoyer, αναφέρθηκε επίσης και στα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από την
επίλυση του Κυπριακού, λέγοντας ότι μια
Συνέχεια στη σελ. 3
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Συνέχεια από σελ. 2

διευθέτηση επανένωσης του νησιού θα βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη και στην
ευημερία για όλους τους Κυπρίους. Συγκεκριμένα, είπε ότι η επανένωση της Κύπρου
θα μπορούσε να δημιουργήσει 20 δισεκατομμύρια ευρώ «μέρισμα ειρήνης» για τα
επόμενα 20 χρόνια από την επιτάχυνση της
οικονομικής ανάπτυξης με ρυθμό 4,5 %, σε
σύγκριση με το εκτιμώμενο 1,6 %, χωρίς
μια πολιτική λύση. Πρόσθεσε δε, ότι η επανένωση θα ενισχύσει τα ατομικά εισοδήματα
των δύο κοινοτήτων και θα βοηθήσει στο να
εξαλειφθεί η μεγάλη εισοδηματική διαφορά
μεταξύ τους.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι
είναι δυνατή η επίτευξη λύσης του Κυπριακού και ότι μια ενωμένη Κύπρος μπορεί

σήμερα να σταθεί ως φάρος ειρήνης σε μια
ταραγμένη περιοχή του κόσμου.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι
κομμάτων, κρατικοί αξιωματούχοι και μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών και άλλων ενδι-

αφερόμενων.
Χορηγοί του επιχειρηματικού δείπνου ήταν
η Ελληνική Τράπεζα, η PWC, η KPMG, η
Deloitte και η EY.

Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας με τον Έφορο Φορολογίας

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας σε συνεδρία της ολομέλειάς του τον
συναντήθηκε με τον Έφορο Φορολογίας κ. Γιάννη Τσαγκάρη.

Καλωσορίζοντας τον κ. Τσαγκάρη ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ.
Στέλιος Αναστασιάδης αφού τον συνεχάρη για την ανάληψη της θέση του Εφόρου Φορολογίας και του ευχήθηκε κάθε
επιτυχία στο έργο του, ανέφερε ότι πολλά
θέματα τα οποία απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο της Λευκωσίας έχουν σχέση
με το Τμήμα του.
Στη συνέχεια τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου έθεσαν στον κ. Γιάννη Τσαγκάρη τα πιο κάτω θέματα/εισηγήσεις για
τα οποία έγινε συζήτηση και αντηλλάγησαν απόψεις.

3. Επένδυση σε νέο λογισμικό για ηλεκτρονικές πληρωμές, ενημέρωση
και αλληλογραφία.
4.Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου του Τμήματος ώστε η εξέταση των δηλώσεων των φορολογούμενων και η
διευθέτηση ενστάσεων να γίνεται πιο
γρήγορα και αποτελεσματικά με λιγότερο διοικητικό κόστος για τους φορολογουμένους και το κράτος.
Η εξέταση των φορολογικών δηλώσεων εταιρειών θα πρέπει να γίνεται με
βάση εξελιγμένα συστήματα επιλογής
από τη βάση δεδομένων (advanced
sampling techniques).
5. Μείωση του χρόνου εξέτασης των
φορολογικών δηλώσεων (άρθρο 23
του Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου) και ταυτόχρονη
κατάργηση της πρακτικής των προστατευτικών φορολογιών.

1. Ενοποίηση των Τμημάτων Φόρου Εισοδήματος και Φόρου Προστιθέμενης
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση
Αξίας και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τη διοικητική εφαρμογή των φορολογικών νομοθεσιών και τον
υπολογισμό και επιβολή προστίμων και ποινών, με τρόπο που να 6. Συμψηφισμός οφειλών και επιστροφών φόρου.
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε είδους φορολογίας (άμε7. Επανεξέταση της υποχρεωτκής εγκατάστασης Φορολογικών Ηλεσης ή έμμεσης).
κτρονικών Μηχανικών Σήμανσης (ΦΗΜΣ).
2. Το Τμήμα του Εφόρου Φορολογίας θα πρέπει να ενισχυθεί με πρόσθετο προσοντούχο και ικανό προσωπικό για να γίνει πιο αποτελε- 8. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας του Περί Χαρτοσήμων Νόμου.
σματική και γρήγορη η διεκπεραίωση των εργασιών του.
9. Μείωση φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας.
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Πρωτιά της Λευκωσίας στο ανθρώπινο κεφάλαιο
στην κατηγορία μικρών πόλεων

ρώτη αναδείχθηκε η Λευκωσία σε
θέματα Ανθρώπινου Κεφαλαίου
στην κατηγορία των μικρών Ευρωπαϊκών πόλεων σύμφωνα με την έρευνα
του περιοδικού fDi Magazine των Financial
Times για τις Ευρωπαϊκές Πόλεις και Περιφέρειες του Μέλλοντος 2016/17 για την
ανάδειξη των πιο υποσχόμενων επενδυτικών προορισμών στην Ευρώπη.
Στην ανάδειξη αυτή συνέβαλε το γεγονός ότι
η Λευκωσία φιλοξενεί πέντε Πανεπιστήμια
και άλλες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, νοσοκομεία και κλινικές, ερευνητικά
κέντρα και ινστιτούτα, μεγάλη βιομηχανική
υποδομή, εταιρείες πληροφορικής, κέντρα
για νεοφυείς επιχειρήσεις και κεντρικά
γραφεία πολυεθνικών και ημεδαπών επιχειρήσεων.
Για πάνω από μια δεκαετία το fDi Magazine
κατατάσσει τους πιο ελκυστικούς προορισμούς στην Ευρώπη για προσέλκυση επενδύσεων μέσα από την αξιοποίηση εργαλείων δεδομένων καθώς και μέσω ποσοτικής

λαιο υπήρξαν δέκα ειδικά κριτήρια με βάση
τα οποία αξιολογήθηκε η κάθε πόλη.
Πέραν των πιο πάνω κύριων χαρακτηριστικών υπήρξε κατηγοριοποίηση των πόλεων
ανάλογα με το πληθυσμιακό μέγεθος. Ως
μικρές πόλεις, στην κατηγορία στην οποία
βραβεύτηκε η Λευκωσία, χαρακτηρίζονται
αυτές με πληθυσμό μεταξύ 100.000350.000.

και ποιοτικής ανάλυσης. Το περιοδικό fDi
Magazine (www.fdiIntelligence.com) είναι
μια διμηνιαία έκδοση του fDi Intelligence
Division των Financial Times.
Για την ετοιμασία της έρευνας το fDi
Intelligence Division των Financial Times
μάζεψε στοιχεία για 481 τοποθεσίες/πόλεις
στις κατηγορίες Οικονομική Προοπτική,
Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Συνδεσιμότητα/υποδομές, Φιλικό Επιχειρηματικό Περιβάλλον,
Ακρίβεια και Στρατηγική για ξένες επενδύσεις. Για την κατηγορία Ανθρώπινο Κεφά-

Στην κατηγορία Ανθρώπινου Κεφαλαίου
πρώτη στις μεσαίου μεγέθους πόλεις κατατάχτηκε η Ζυρίχη, στις μεγάλες πόλεις
το Όσλο και στις πολύ μεγάλες πόλεις κατατάχτηκε το Λονδίνο. Το Λονδίνο ανακηρύχτηκε και ως καλύτερος επενδυτικός
προορισμός της Ευρώπης για την περίοδο
2016/17.
Η σχετική έκθεση είναι διαθέσιμη στο:
(http://www.fdiintelligence.com/Rankings/EuropeanCities-and-Regions-of-the-Future-2016-17)

Ενημέρωση για
πυρασφάλεια/
πυροπροστασία σε
Βιομηχανικές Ζώνες
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Ενημέρωση ΕΒΕΛ για την πορεία
διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο του
Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Λευκωσίας σε
συνεδρία του ημερομηνίας 7.3.2016
συναντήθηκε με τον Διαπραγματευτή και
το Κυπριακό Πρέσβη κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη.

επικεντρώθηκε σε βασικά θέματα όπως η
οικονομική πτυχή και το κόστος της λύσης, το περιουσιακό, το εδαφικό και την
ανάγκη της εφαρμογής του ευρωπαϊκού
κεκτημένου σε όλη την επικράτεια της
χώρας αμέσως μετά την επίτευξη συμφωνίας για επίλυση του προβλήματος.

Ο Πρέσβης κ Ανδρέας Μαυρογιάννης
ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία των
διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό ενώ

Στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις/διευκρινήσεις των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Τ

ο ΕΒΕ Λευκωσίας σε συνεργασία με την
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου διοργάνωσε την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016
ενημερωτική παρουσίαση για τα μέτρα πυρασφάλειας/πυροπροστασίας σε υποστατικά στις Βιομηχανικές Ζώνες.
Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν
μέλη του ΕΒΕ Λευκωσίας που δραστηριοποιούνται στη Βιομηχανική Ζώνη Γερίου. Την παρουσίαση έκαναν αξιωματικοί της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας.
Στο τέλος τα μέλη είχαν την ευκαιρία να κάνουν
ερωτήσεις και ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση.
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DISCOVER
NICOSIA

Free Guided Tours

Photo by Andreas Constantinou

INFORMATION:
Nicosia Tourism Board
Tel: +357 22889704
Cyprus Tourism Information
Office - Laiki Geitonia
Tel: +357 22674264
Cyprus Museum
Tel: +357 22865854
Byzantine Museum
Tel: +357 22430008
Cyprus Folk Art Museum
Tel: +357 22432578
Nicosia Train
Tel: 70007696

NICOSIA TOURISM BOARD GUIDED TOURS
Cyprus Museum

Visit
Nicosia App

Ό

Tuesday & Friday / 10:00 -11:15 & 12:00 -13:15
Every first Wednesday of each month / 17:30 -18:45
(Except public holidays)

λα όσα χρειάζεται να
ξέρει ένας επισκέπτης στη Λευκωσία,

αλλά και οι ντόπιοι, είναι μαζε-

Byzantine Museum & Cyprus Folk Art Museum
Saturday / 10:00 -12:30 (Except July & August and public holidays)

μένες στο application της ΕΤΑΠ

Nicosia Outside the Walls Bus and Walking Tour

Λευκωσίας. Το app «Nicosia

Every first Saturday of each month / 10:00 -12:30 (Except public holidays)

Tourism Board» διαθέτει πλη-

Starting Point: CTO Information Office

ροφορίες για την ιστορία της

Nicosia District half day tour to Dali or Kakopetria

Λευκωσίας, τα αξιοθέατα της

Wednesday / 10:00 -13:30 (Except public holidays)
Starting Point: CTO Information Office / For bookings: +357 22 889704

πόλης, τους χώρους διαμονής,

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

NICOSIA TRAIN TOURS
Every Thursday at 13:00 enjoy for free one of the four fascinating
tours provided by the Nicosia Train:

ROUTE 1: Ledras & Onasagorou Streets (15 minutes)
ROUTE 2: Archbishopric area (40 minutes)
ROUTE 3: Paphos Gate area (25 minutes)
ROUTE 4: Famagusta Gate area (40 minutes)

τα εστιατόρια, τη νυκτερινή ζωή
και πολλά άλλα. Με μια πολύ
απλή κίνηση μπορεί ο καθένας
ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει,
ανάμεσα σ’ άλλα, τις ώρες λειτουργίας των μουσείων, το βαθμό δυσκολίας για τα μονοπάτια
της φύσης, σε ποια χωριά της

Starting Point: Plateia Eleftherias

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

GUIDED WALKING / BUS TOURS

επαρχίας υπάρχουν

αγροτου-

ριστικά καταλύματα, πού μπορεί να απολαύσει τον καφέ του,

The Past Restored: Pallouriotissa and Kaimakli (bus and walking tour)
Monday / 10:00 - 13:00 (Starting Point: CTO Information Office)
For bookings: +357 22 674264

αλλά και όλες τις γαστρονομικές
επιλογές που προσφέρει η πόλη
και η επαρχία Λευκωσίας.

Discover the old Nicosia and its walls
Thursday / 10:00 - 13:00 (Starting Point: CTO Information Office)
OFFERED BY THE NICOSIA MUNICIPALITY IN COLLABORATION WITH THE CYPRUS TOURISM
ORGANISATION AND THE CYPRUS TOURIST GUIDES ASSOCIATION

Το application έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία Velano
Ltd και κυκλοφορεί σε μορφή

www.visitnicosia.com.cy

* THE TOURS ARE CONDUCTED BY CTO LICENSED TOURIST GUIDES
* GUIDED TOURS ARE FREE OF CHARGE
* MUSEUM ADMISSION FEES APPLY

Android, ενώ πολύ σύντομα θα
είναι διαθέσιμο και για IOS.
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