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Πρόταση ΕΒΕ Αμμοχώστου για πιστοποίηση
των «παστών» σαν ΠΟΠ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου
(EBEA), στα πλαίσια της ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην επαρχία μας, εισηγείται την Πιστοποίηση Προστασίας ονομασίας Προϊόντος προέλευσης (ΠΟΠ)
και την προστασία γεωγραφικής ένδειξης των «παστών» για
όλη την περιοχή των Κοκκινοχωρίων.
Το ΕΒΕΑ με σχετική του επιστολή ενημέρωσε όλους τους ∆ήμους και Κοινότητες της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου
καλώντας τους να εμπλακούν στη διαδικασία πιστοποίησης,
θέτοντας τις υπηρεσίες του στη διάθεση τους, για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Επιμορφωτικά Προγράμματα ΕΒΕΑ
Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΒΕΑ στο Παραλίμνι, το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Οργάνωση Γραφείου με τη χρήση της Τεχνολογίας», με εκπαιδεύτρια την κύπρια εμπειρογνώμονα Αννα Ξυστούρη.
Σκοπός του προγράμματος αυτού το οποίο παρακολούθησαν αρκετά στελέχη επιχειρήσεων ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων στις
σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές οργάνωσης γραφείου με τη χρήση της τεχνολογίας ώστε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στο νέο και ευμετάβλητο περιβάλλον.
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Λειτουργοί του Οργανισμού
Ασφάλειας Υγείας
παρουσίασαν τις βασικές
πρόνοιες του ΓεΣΥ στον
επιχειρηματικό κόσμο και
μέλη του ΕΒΕ

Παρουσιάσεις για το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ)

M

ε σκοπό την ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για το Γενικό
Σχέδιο Υγείας (ΓεΣY) το Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου
καθώς και όλα τα τοπικά ΕΒΕ διοργάνωσαν
παρουσιάσεις σε όλες τις πόλεις όπου λειτουργοί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας

Κατά Νόμο Υπεύθυνος:
Ιάκωβος Χ’ Βαρνάβας
Δημοσιογραφική και τεχνική επεξεργασία:
FMW Financial Media Way
Αρμενίας 23Β, 2003, Γρ.101, Στρόβολος
Τηλ.: 22 342005, Φαξ: 22 342006
email: info@fmw.com.cy, www.fmw.com.cy
Εκδίδεται από το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου
Διεύθυνση:
` Αγ. Ανδρέου 339, 2ος όροφος, Γραφείο 201,
Τ.Θ. 53124, 3300 Λεμεσός
Τηλ.: 25370165, Φαξ: 25370291
E-mail: info@famagustachamber.org.cy
`Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 152, 1ος όρoφος
γραφείο 3, 5281 Παραλίμνι (προσωρινή έδρα)
Τηλ.: 23829264, Φαξ: 23829267
E-mail: info@famagustachamber.org.cy
Web: www.famagustachamber.org.cy

ανέπτυξαν τις βασικές πρόνοιες του σχεδίου
και απάντησαν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις
των παρευρισκομένων.

από την 1 Μαρτίου 2019 (τρείς μήνες πριν
την εφαρμογή του) και σ’ αυτό θα συνεισφέρουν υποχρεωτικά.

Το ΓεΣΥ είναι ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα υγείας που έχει ως κύριο
στόχο την προσφορά υπηρεσιών υγείας
που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες
του πολίτη, αντανακλώντας τις σύγχρονες
αντιλήψεις και πραγματικότητες.

Οι μισθωτοί 1.70% , οι εργοδότες 1.85%,
το κράτος 1.65%, οι αυτοτελώς εργαζόμενοι 2.55% και οι συνταξιούχοι 1.70%.

Η εγγραφή στο ΓεΣΥ είναι υποχρεωτική και
θα ξεκινήσει από την 1 Ιανουαρίου 2019,
μέσω του προσωπικού ιατρού. Το ΓεΣΥ θα
εφαρμοστεί σε δύο φάσεις, η πρώτη τον
Ιούνιο του 2019 με εφαρμογή της εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας και τον Ιούνιο του 2019 θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή.
Η χρηματοδότηση του ΓεΣΥ θα ξεκινήσει

Το ποσό εισφοράς υπολογίζεται με ποσοστό επί των συνολικών αποδοχών κάθε
φυσικού προσώπου με ανώτατο άθροισμα
αποδοχών τις 180.000 ευρώ.
Τα πιο πάνω είναι μερικές από τις πρόνοιες
του ΓεΣΥ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, τηλ 22557200 και στην ιστοσελίδα www.hio.org.cy
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Πρωτοβουλία ΕΒΕΑ για την Αλατούχα Γεωργία
(Saline Agriculture)

H

αλάτωση του εδάφους σε συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές που
προκαλούν ξηρασία και καταστροφές αποτελούν μιας από τις μεγαλύτερες
απειλές για την γεωργία και τους αγρότες.
Παγκοσμίως, περίπου το 20% ή 63 εκατ.
Εκτάρια αρδευόμενης γης. έχουν επηρεαστεί από την αλάτωση του εδάφους. Το
κόστος από την απώλεια εισοδήματος
των αγροτών παγκοσμίως υπολογίζεται σε
27.3 δις. δολάρια ετησίως.

υπόγειων υδάτων και την εισχώρηση της
θάλασσας στο έδαφος.
Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής,η Ολλανδική εταιρεία Salt Farm Texel,
μετά από έρευνες που διήρκησαν 10 χρόνια, έχει πετύχει την καλλιέργεια και ανάπτυξη διαφόρων ποικιλιών πατάτας, καρότων και λαχανικών σε αγροτικές περιοχές
όπου η γη έχει επηρεαστεί από τη αλάτωση
του εδάφους.

Παρόμοιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι
δικοί μας αγρότες στην Ελεύθερη Περιοχή
Αμμοχώστου και ευρύτερα στα Κοκκινοχώρια, λόγω της αλάτωσης του εδάφους,
από την εξάντληση και το αλμύρισμα των

Τα αποτελέσματα της έρευνας, οι γνώσεις
και η πρακτική εφαρμογή τους παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους της “Salt Farm
Texel”, σε πρόσφατη σύσκεψη που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του ΕΒΕΑ, σε

συνεργασία με την Ολλανδική Πρεσβεία,
στα γραφεία το Κοινοτικού Συμβουλίου
Φρενάρους.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι Κοινοτάρχες Φρενάρους και Λιοπετρίου, παραγωγοί και επιχειρηματίες που ασχολούνται με
την εμπορία αγροτικών προϊόντων.
Μετά την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων συμφωνήθηκε όπως συνεχιστούν οι
διαβουλεύσεις με τους παραγωγούς και
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας με στόχο τη δημιουργία ενός πιλοτικού προγράμματος για την δοκιμαστική
εφαρμογή της «αλατούχας γεωργίας στην
Κύπρο».

Προβλήματα στη ∆ιεκπεραίωση του Εμπορίου
από τα Λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας

M

έσα στα πλαίσια των προσπαθειών του ΚΕΒΕ (σε ότι αφορά
την έγκαιρη, ολοκληρωμένη και
ορθολογική κοστολόγηση της εξυπηρέτησης, την οποία προσφέρουν στον εμποροβιομηχανικό κόσμο), οι διαχειριστές
στα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας, το
Επιμελητήριο εγκαθιδρύει κανάλι επικοινωνίας με τα Μέλη του, στοχεύοντας
στην άμεση καταγραφή των σχετικών
προβλημάτων τα οποία το ΚΕΒΕ θα διαβιβάζει στο αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών για άμεση επίλυση.
Η πιο πάνω διευθέτηση προέκυψε μέσα
στα πλαίσια σύσκεψης για το θέμα μετα-

ξύ του ΚΕΒΕ και της Υπουργού Μεταφορών. Σημειώστε ότι η εν λόγω σύσκεψη
πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΚΕΒΕ.

Ως εκ τούτου, όσα από τα Μέλη αντιμετωπίζουν προβλήματα (π.χ. καθυστερήσεις, παράλογες/παράτυπες χρεώσεις,
κλπ.) σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση
τους μέσα στα πλαίσια της διεκπεραίωσης των φορτοεκφορτώσεων των εμπορευμάτων τους στα λιμάνια Λεμεσού
και Λάρνακας, καλούνται όπως άμεσα
αποστέλλουν γραπτώς στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο vasilis@ccci.org.cy ή
στο τηλεομοιότυπο 22665685 (για την
προσοχή κ. Βασίλη Βασιλειάδη) σύντομη αλλά περιεκτική περιγραφή του προβλήματος, συνοδευόμενη με τα σχετικά
υποστηρικτικά έγγραφα.
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ΚΕΒΕ Business Leaders Awards
τα πλαίσια μιας πολύ ωραίας τελετής που πραγματοποιήθηκε στις 6 ∆εκεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο “Four
Seasons” στη Λεμεσό, στην παρουσία του Προέδρου της
∆ημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, έγινε η απονομή των βραβείων
επιχειρηματικής αριστείας του ΚΕΒΕ για το έτος 2018. Μεταξύ των

Σ

βραβευθέντων και δύο εκλεκτά Μέλη του ΕΒΕΑ, ο κ. Βάσος Γ. Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος Οργανισμού “ΣΑΛΑΜΙΣ”, στον οποίο
απενεμήθη το βραβείο ναυτιλίας και ο κ. Σπύρος Θ. Καραολής,
Εκτελεστικός Πρόεδρος Ομίλου Εταιρειών KANIKA, στον οποίο
απενεμήθη το βραβείο Τουρισμός, Εστίαση και Ψυχαγωγία.

Βάσος Γ. Χατζηθεοδοσίου
Ο Βάσος Γεωργίου Χατζηθεοδοσίου γεννήθηκε το 1936 στο χωριό Στύλλοι της επαρχίας Αμμοχώστου. Μετά την ολοκλήρωση
των γυμνασιακών του σπουδών εργάστηκε στην Ιονική Τράπεζα
αλλά πολύ γρήγορα αποφάσισε να υλοποιήσει το δικό του όραμα.
Ηταν μόλις 23 χρονών όταν ίδρυσε μια μικρή επιχείρηση και της
έδωσε το όνομα Σαλαμίς της πατρίδας του Βασιλιά Τεύκρου από
τη Σαλαμίνα της Ελλάδας που ίδρυσε και τη Σαλαμίνα της Κύπρου.
Η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε σε εκτελωνίσεις , μεταφορές, πρακτορεύσεις και εγγραφή πλοίων με κυπριακή σημαία, ασφάλειες
και μαθητικές εκδρομές στην Ελλάδα.
Ακολούθησαν προσκυνηματικές στους Αγίους Τόπου και προώθηση του εισερχόμενου τουρισμού από την Σκανδιναβία και Γερμανόφωνες χώρες. Η Τουρκική Εισβολή προκάλεσε σοβαρό πλήγμα
στη Σαλαμίς, η οποία προσφυγοποιήθηκε και δραστηριοποιήθηκε
ξανά στη Λεμεσό, όπου εδρεύει μέχρι σήμερα.
Ο Βάσος Χατζηθεοδοσίου ξανάρχισε πάλι από το μηδέν, συνδράμοντας ταυτόχρονα στην τιτάνια προσπάθεια για ανάπτυξη του τουρισμού και της Κυπριακής οικονομίας. Παράλληλα υπηρέτησε το
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, τον Σύνδεσμο
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου καθώς και άλλους επαγγελματικούς οργανισμούς.
Για την προσφορά του έχει βραβευθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Εκκλησία της Κύπρου.

Σπύρος Θ. Καραολής
Ο Σπύρος Καραολής γεννήθηκε το 1974 στην Αμμόχωστο απ’
όπου και κατάγεται. Σπούδασε διοίκηση ξενοδοχείων στο City
College στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. και στη συνέχεια απέκτησε
μεταπτυχιακό από το πανεπιστήμιο Surrey στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Αμερική αποκόμισε σημαντικές εμπειρίες, κάνοντας την πρακτική του εξάσκηση σε αξιόλογα ξενοδοχεία. Ταυτόχρονα έκανε τα πρώτα του βήματα στον
χώρο, μετατρέποντας δύο αμαξοστοιχίες τρένου σε παραδοσιακό
αμερικανικό εστιατόριο, με την ονομασία Rock n Roll Dinner, φτιάχνοντας έτσι τη δική του επιχείρηση. Το 2000 εντάχθηκε στη διευθυντική ομάδα του ομίλου εταιρειών KANIKA αναλαμβάνοντας
την προώθηση και την οργάνωση των ξενοδοχείων του. Το 2009
διαδέχτηκε τον πατέρα του Θεοδόση Καραολή στη θέση του εκτελεστικού προέδρου του ομίλου εταιρειών KANIKA Από τη θέση
του εκτελεστικού προέδρου, το 2011, ο Σπύρος Καραολής μαζί
με το ∆ιοικητικό Συμβούλιο έθεσε σε εφαρμογή ένα νέο, φιλόδοξο 10ετές στρατηγικό πλάνο και προέβη σε επενδύσεις πέραν
των 100 εκατ. Ευρώ. Στόχος η αναβάθμιση και η διαφοροποίηση
όλων των ξενοδοχείων του ομίλου, η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών, η ανέγερση νέων ξενοδοχείων στην Κύπρο και στο εξωτερικό
και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Ο Σπύρος Καραολής είναι μέλος του ∆.Σ. του Συνδέσμου Τουριστικών
Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και
Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Είναι παντρεμένος με την Ισαβέλλα Κωνσταντίνου και έχουν τρία παιδιά.

5

enews

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Business Leaders Awards
Ομιλία Προέδρου ΚΕΒΕ
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε και φέτος στη 4η συνεχόμενη εκδήλωση απονομής των «Business Leaders Awards» του
ΚΕΒΕ. Ο θεσμός αυτός, που καθιέρωσε και με επιτυχία συνεχίζει
το ΚΕΒΕ, στοχεύει να αναδεικνύει κάθε χρόνο την επιχειρηματικότητα, τις ηγετικές επιχειρηματικές ικανότητες και την επιχειρηματική
αριστεία στην Κύπρο. Είναι μια γιορτή για την επιχειρηματικότητα
της χώρας μας, με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους επιχειρηματίες.
Η απονομή των βραβείων του ΚΕΒΕ αποτελεί ένδειξη εκτίμησης και
επιβράβευσης όσων επιχειρηματιών πρωταγωνίστησαν σ΄ ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στη χρονιά που φεύγει.
Είναι μια αναγνώριση των πρωτοβουλιών, των ιδεών και τις συνολικής προσφοράς του επιχειρείν στην οικονομία και στην Κύπρο.
Ταυτόχρονα, με το θεσμό αυτό, στέλλουμε το μήνυμα ότι η χώρα
μας, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα, έχει να επιδείξει
σημαντικές επιδόσεις στην επιχειρηματικό στίβο. Με τα βραβεία
αυτά, αναδεικνύουμε τα σωστά πρότυπα στους νέους μας, οι οποίοι σχεδιάζουν να εισέλθουν στον πολυσύνθετο κόσμο του «επιχειρείν».
Το ΚΕΒΕ, που πρωταγωνιστεί στην ανάδειξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, αισθάνεται πολύ υπερήφανο που έθεσε τη
σφραγίδα του και σ΄ αυτό το θεσμό. Είναι μια πρωτοβουλία που
δείχνει ότι το ΚΕΒΕ βλέπει μπροστά και χαράσσει δρόμους για το
μέλλον.
Είμαστε σίγουροι ότι η επιβράβευση από το ΚΕΒΕ των Αρίστων Επιχειρηματιών στον τομέα τους, θα ενισχύσει τις προσπάθειες όλων
μας για περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας μας. Θα δημιουργήσει κίνητρα και σ΄ άλλους επιχειρηματίες (μικρούς και μεγάλους)

για μεγαλύτερες επιδόσεις. Θα φέρει νέες ιδέες και καινοτόμες
δραστηριότητες σ΄ όλους τους τομείς της οικονομίας μας.
Όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής, θέλω να αναφέρω ότι το
ΚΕΒΕ έχει καθορίσει συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια και κανονισμούς που διέπουν την επιλογή και βράβευση των επιχειρηματιών. Επίσης, στην προσπάθεια μας να καλύψουμε όλους τους
τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθορίσαμε διάφορες
κατηγορίες βραβεύσεων. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία
σ΄ όλους σχεδόν τους επιχειρηματίες να είναι υποψήφιοι για βράβευση, ενώ διασφαλίζεται η αξιοπιστία της όλης διαδικασίας.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι νέες αυτές πρωτοβουλίες του ΚΕΒΕ
αναγνωρίζονται από τον επιχειρηματικό κόσμο του τόπου μας,
αλλά και από την κοινωνία. Το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει να καινοτομεί,
να ανοίγει δρόμους και να συμβάλλει στην ενίσχυση του επιχειρηματικού κόσμου.
Τελειώνοντας αυτό το σύντομο χαιρετισμό, θα ήθελα εκ μέρους
του ΚΕΒΕ να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή παρουσία σας στα
3α Business Leaders Awards μας και να σας διαβεβαιώσω ότι ως
νέος πρόεδρος του ΚΕΒΕ θα αναλάβουμε κι άλλες πρωτοβουλίες
για στήριξη των νέων επιχειρηματιών – μελών μας, θα δώσουμε έμφαση στις νέες επιχειρηματικές ιδέες και θα προωθήσουμε εντός
και εκτός Κύπρου την κυπριακή επιχειρηματικότητα.
Είμαι σίγουρος ότι με τη συμβολή όλων σας, θα μπορέσουμε να
δημιουργήσουμε ένα νέο, πιο σύγχρονο πλαίσιο ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας στην Κύπρο.
Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκδήλωση μας
και συγχαίρω τους βραβευθέντες επιχειρηματίες.
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Ψηφιακός Μετασχηματισμός Κύπρου

Π

ραγματοποιήθηκε στις 5 Nοεμβρίου 2018 υπό την αιγίδα του
ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ, το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο με θέμα: «Την στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της
Κύπρου» . Χαιρετισμό προς την εκδήλωση
απηύθηναν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος
της ∆ημοκρατία κ. Νίκος Αναστασιάδης
και η κα ∆έσποινα Σπανού, ∆ιευθύντρια
ψηφιακής τεχνολογίας και κυβερνοασφάλειας της Γεν. ∆ιεύθυνσης Επικοινωνιών
και Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Στο συνέδριο έγιναν παρουσιάσεις από
ξένους εμπειρογνώμονες για τις εξελίξεις
και τις προοπτικές που διανοίγονται από
την εφαρμογή της νέας ψηφιακής πλατφόρμας 5G, στο δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα, στις επιχειρήσεις και την κοινωνία,
καθώς και για τις εξελίξεις στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας.

Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ
στο συνέδριο
Με αισθήματα ιδιαίτερης ικανοποίησης
σας καλωσορίζω εκ μέρους του ΚΕΒΕ
στη σημερινή εκδήλωση για την ψηφιακή
στρατηγική και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας.
Οι ψηφιακές τεχνολογίες, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, είναι εδώ και αλλάζουν ταχύτατα τα πάντα: την οικονομία,
την εργασία, την κατανάλωση, το κράτος.

Εξαφανίζονται, τα όρια ανάμεσα σε κλάδους και αγορές. ∆ημιουργούνται, νέα
επιχειρηματικά μοντέλα που στηρίζονται
στις συνεργασίες, νέα κανάλια διανομής
σε νέα καινοτόμα προϊόντα, αλλάζουν οι
σχέσεις των επιχειρήσεων με τους πελάτες και οι σχέσεις του κράτους με τους
πολίτες.
Είναι ορατό ότι η παγκόσμια οικονομία
μετεξελίσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς σε ψηφιακή. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών δεν αποτελούν
πλέον ειδικό τομέα, αλλά το θεμέλιο όλων
των σύγχρονων οικονομικών συστημάτων.
Η ψηφιακή ενιαία αγορά, μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για νεοσύστατες
επιχειρήσεις και να επιτρέψει στις παραδοσιακές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν
και να επωφεληθούν από την κλίμακα της
ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγοράς που
απευθύνεται σε πολλά εκατομμύρια καταναλωτές. Η ψηφιακή οικονομία δεν έχει
σύνορα.
Η Κύπρος πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορεί να διεκδικήσει μερίδιο στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, πολύ μεγαλύτερο από το φυσικό της μέγεθος, χρειάζεται
όμως να αναλάβουμε δράση σήμερα για
να μην πω χθες!! Φυσικά, ότι θα χρειαστεί
να πράξουμε, θα πρέπει να το πράξουμε
με μεγάλη προσήλωση και ταχύτητα.
Η ψηφιοποίηση λοιπόν δεν είναι πλέον

θέμα επιλογής αλλά επιβίωσης. Τονίζουμε
ότι όσο καθυστερεί η εφαρμογή μιας ψηφιακής ατζέντας για την Κύπρο τόσο θα
μειώνεται η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της χώρας, θα αποθαρρύνονται οι επενδύσεις και θα συνεχίζεται η
απώλεια καλού έμψυχου δυναμικού στο
εξωτερικό.
Το ΚΕΒΕ θεωρεί μεγάλης σημασίας την
ανάγκη τόσο το κράτος όσο και οι επιχειρήσεις της Κύπρου να προχωρήσουν στον
ψηφιακό μετασχηματισμό τους τοποθετώντας την ψηφιοποίηση ως την κορυφαία
στρατηγική προτεραιότητα για το άμεσο
μέλλον.
Ο ρόλος της Πολιτείας είναι κομβικός
αλλά δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατος.
Κάθε χώρα που έχει προοδεύσει στο ψηφιακό πεδίο το έχει πετύχει μέσα από τη
σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα. Σε ένα πλαίσιο κοινά αποδεκτών
εθνικών στόχων.
Για να μπορέσουμε φυσικά να μετασχηματιστούμε (ως οικονομία) ψηφιακά θα πρέπει
συλλογικά να προβούμε στις κινήσεις που
θα μας επιτρέψουν να μετεξελιχτούμε.
• Πρώτα από όλα θα πρέπει να τοποθετήσουμε την ψηφιοποίηση ως μέρος
όλων των πολιτικών μας ανεξαρτήτου
τομέα. Θα πρέπει δηλαδή για κάθε
πολιτική μας είτε αφορά τον τουρισμό,
την παιδεία, τη βιομηχανία ή τη γεωρ-
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γία να έχουμε πάντα ως προτεραιότητα τη διασύνδεση της με την ψηφιακή
στρατηγική.
Θα πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο που να ευνοεί την
ψηφιοποίηση, τις επενδύσεις και τα
ανοικτά δεδομένα.
Θα πρέπει να αναβαθμιστούν οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές πάνω στις οποίες θα στηριχτούν όλες οι ψηφιακές
υποδομές.
Θα πρέπει να εστιάσουμε στην εκπαίδευση και βελτίωση των ψηφιακών
δεξιοτήτων των μαθητών πολύ προτού
αυτοί βγουν στην αγορά εργασίας
όπως επίσης και στην ψηφιακή επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού και
γενικότερα της κοινωνίας.
Θα πρέπει να υπάρξει άμεση ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με επέκταση της σε όλο το κράτος
για να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά
και γρήγορα οι επιχειρήσεις και οι πολίτες.
Θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν
Κυπριακό Ψηφιακό Κόμβο που θα ενισχύει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων
Καινοτομίας και τεχνολογίας και θα
προσφέρει την απαραίτητη υποστήριξη

για δημιουργία νέων επιχειρηματικών
πρακτικών και μοντέλων.
Εξοχότατε κ. Πρόεδρε,
Είναι γι’ αυτούς τους λόγους και γι’ αυτά
τα πρέπει που ανέφερα πιο πάνω που εμείς
στο ΚΕΒΕ θεωρούμε και σας το έχουμε
δηλώσει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε σαν νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο ότι είναι αναγκαίο η Κυβέρνηση, η Πολιτεία να
συστήσουν χθες Υφυπουργείο Ψηφιακής
Στρατηγικής και Μετασχηματισμού ούτως
ώστε όλα τα πρέπει και όλα τα θα να γίνουν συντεταγμένα με προγραμματισμό
και οργανωμένα.
Είμαστε σίγουροι ότι με συλλογική προσπάθεια μπορούμε να ξεφύγουμε από τις

Ενδιαφέρει επιχειρήσεις
που κατέχουν άδεια οδικού
μεταφορέα «Β»

Μ

ε εισηγητική του έκθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Υπουργείο Μεταφορών, Τμήμα Οδικών
Μεταφορών, προτείνει την τροποποίηση του
«περί ρυθμίσεως της τροχαίας μεταφοράς,
Νόμος του 2018» με σκοπό την ταχύτερη
εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων για εσωτερικές οδικές μεταφορές. Στην
αιτιολογική έκθεση αναφέρονται συγκεκριμένα τα ακόλουθα:
Σκοπός τους παρόντος νομοσχεδίου είναι η
τροποποίηση του βασικού νόμου, έτσι ώστε

να διαγραφεί η υποχρέωση εξασφάλισης
άδειας οδικής χρήσης μεταφορέα «Β» για
φορτηγά οχήματα μικτού βάρους που δεν
υπερβαίνουν τα 18.000 κιλά καθώς κι η υποχρέωση δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο
από τον αιτητή της πρόθεσής του να υποβάλει αίτηση για απόκτηση τέτοιας άδειας, για
τουλάχιστον συνεχόμενες ημέρες.
Ειδικότερα η προτεινόμενη τροποποίηση
σκοπεί στην απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και στην απαλλαγή
τους από περιττά έξοδα.
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τελευταίες θέσεις που κατατασσόμαστε
ως χώρα στα θέματα ψηφιοποίησης και
να διαπρέψουμε.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω
τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας για τη
στήριξη που επιδεικνύει στην προσπάθεια
μας για ψηφιακό μετασχηματισμό, τους
συνεργάτες μας στη μελέτη, Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, την Τράπεζα Κύπρου, την Αρχή Τηλεπικοινωνιών
Κύπρου, την εταιρεία Logicom, την εταιρεία Accenture και όσους εργάστηκαν
για την επιτυχία του Συνεδρίου. Θα ήθελα επίσης, να ευχαριστήσω όλους τους
διακεκριμένους ομιλητές και όλους τους
συμμετέχοντες.

ΟΤΑΝ
ΛΕΜΕ ΟΧΙ
Όταν λέμε δικαιολογημένα ΟΧΙ παίρνουμε μεγάλο ρίσκο να μείνουμε μόνοι, Εκείνοι στους οποίους αρνούμεθα κάτι ίσως να μη μας θεωρούν τόσο
καλούς και ευχάριστους. Ισως να πιστεύουν ότι κάνουμε λάθος.
Για το λόγο αυτό πρέπει να στηριζόμαστε σε κάτι δυνατό μέσα μας όταν αρνούμεθα τη στήριξη ή την ενθάρρυνση
μας σε κάποιον.
Όταν έχουμε το θάρρος να πούμε ΟΧΙ
εκφράζουμε τη πίστη μας σε κάτι πιο
σημαντικό από το να ικανοποιούμε
απλά τους άλλους
Χρ. Νεοφύτου
Μέλος ∆.Σ. ΕΥΡΗΚΑ ΛΤ∆

