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Μπορούμε να κερδίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης
Έμφαση στα νέα έργα υποδομής, στις επενδύσεις και στις μεταρρυθμίσεις
Στην άμεση προώθηση νέων έργων 

υποδομής, στην προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων και στις μεταρρυθμίσεις σ΄ 

όλο το φάσμα της οικονομίας, θα πρέπει 

να προχωρήσει τώρα η Κύπρος για να 

κερδίσει το στοίχημα της ανάπτυξης.

Αυτό υπογραμμίζει ο Ανώτερος Εκτελε-

στικός Σύμβουλος της Deloitte κ. Χρί-

στης M. Χριστοφόρου, αναφερόμενος 

στην παρούσα φάση της κυπριακής 

οικονομίας, σε συνάρτηση με τις προο-

πτικές της.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο κ. Χρι-

στοφόρου, μετά τη σχετική βελτίωση 

των δημοσιονομικών δεικτών και την 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, 

η έμφαση τώρα θα πρέπει να δοθεί σε 

τρεις βασικούς πυλώνες της οικονομίας 

που μπορούν να συμβάλουν στην ανά-

πτυξη. Οι πυλώνες αυτοί, κατά την άπο-

ψη του, είναι:

• Τα νέα έργα υποδομής, είτε από το 

κράτος, είτε σε συνεργασία δημόσι-

ου και ιδιωτικού τομέα.

• Η προσέλκυση επενδύσεων, κυρίως 

από το εξωτερικό.

• Οι θεσμικές και άλλες μεταρρυθ-

μίσεις, που θα εκσυγχρονίσουν το 

κράτος και τις διαδικασίες λειτουργί-

ας της οικονομίας και θα δημιουργή-

σουν νέες ευκαιρίες επιχειρηματικής 

δράσης.

Ο κ. Χριστοφόρου δίνει ιδιαίτερη ση-

μασία και στα θέματα νοοτροπίας και 

κουλτούρας, επισημαίνοντας ότι η με-

γάλη αλλαγή στα δεδομένα και στους 

προσανατολισμούς της οικονομίας, επι-

βάλλει και την αλλαγή στη νοοτροπία 

μας. Χαρακτηριστικά τονίζει ότι πρέπει 

επιτέλους να εγκαταλειφθούν οι απηρ-

χαιωμένες νοοτροπίες του «πολιτικού 

κόστους», των «κεκτημένων» και της μη 

συσχέτισης της αμοιβής με την παρα-

γωγικότητα. Όπως αναφέρει, σημαντι-

κά αίτια της οικονομικής καταστροφής 

του τόπου, εκτός από τις σπατάλες του 

δημοσίου και τα πολλά λάθη των τρα-

πεζών, ήταν οι λανθασμένες νοοτροπίες 

μας, όπου αδιαφορώντας για τις επιπτώ-

σεις, καταναλώναμε περισσότερα από 

όσα παρήγαμε. Ειδικότερα, η συνέντευ-

ξη του κ. Χριστοφόρου είναι η εξής:

Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κυπρια-

κή οικονομία και ποιες οι προβλέψεις 

σας για τη νέα χρονιά 2015;

Μετά από τη μεγάλη και οδυνηρή εγχεί-

ρηση που μας επέβαλε το Eurogroup το 

Μάρτιο του 2013, και αφού περάσαμε 

μια πολύ δύσκολη περίοδο, η οικονο-

μία άρχισε να ισορροπεί. Η νέα ισορρο-

πία, όμως, χαρακτηρίζεται από νέα δε-

δομένα και νέες παραμέτρους που δεν 

θα πρέπει ούτε να αγνοούμε, ούτε να 

υποτιμούμε. Πιστεύω ότι με την εφαρ-

μογή του Μνημονίου, τα μέτρα που 

λήφθηκαν, αλλά και την αυτοσυγκρά-

τηση που επιδείξαμε ως κοινωνία, κατα-

φέραμε να διορθώσουμε μερικά κακώς 

κείμενα στους δύο κύρια ασθενείς της 

οικονομίας μας, που ήταν το δημόσιο 

και οι τράπεζες. Στα μεν δημόσια οικο-

νομικά παρατηρείται μια βελτίωση που 

μεταφράζεται σε καλύτερη επίδοση των 

δεικτών του δημόσιου χρέους (κάτω του 

105% του ΑΕΠ), του δημοσιονομικού 

ελλείμματος (κάτω του 3% του ΑΕΠ) και 

της αναμενόμενης δημιουργίας πρω-

τογενούς πλεονάσματος στο τέλος του 

2014. Στις τράπεζες είδαμε τομές εξυ-

γίανσης, οι οποίες έφεραν τις επιτυχείς 

ανακεφαλαιοποιήσεις, τα θετικά αποτε-

λέσματα των «stress test» και την προ-

σέλκυση σημαντικών ξένων επενδυτών 

στα μετοχικά κεφάλαια τους.

Οι πιο πάνω, όμως, διορθωτικές κινή-

σεις δεν ήταν και ούτε είναι αρκετές για 

να ωθήσουν την πραγματική οικονομία 
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Τροποποιήσεις στον Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεων Φόρων Νόμων
Στη βάση του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της Κυ-

πριακής ∆ημοκρατίας και της Τρόικας, η Βουλή των Αντι-

προσώπων ψήφισε συγκεκριμένες τροποποιήσεις στον 

Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων.

Οι τροποποιήσεις δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα της ∆ημοκρατίας στις 20 Ιουνίου 2014 και προνο-

ούν μεταξύ άλλων:

• την υποχρέωση πληρωμής από όλα τα φυσικά πρό-

σωπα με αυτοφορολογία του υπολειπόμενου φόρου 

εισοδήματος που προκύπτει με βάση τη δήλωση ει-

σοδήματος τους και

• την επιβολή ποινών σε αξιωματούχους νομικών προ-

σώπων σε περίπτωση παράλειψης καταβολή φόρου

Υποχρέωση πληρωμής με 

αυτό-φορολογία για μισθωτούς

Σύμφωνα με την προϋπάρχουσα νομοθεσία, μόνο νομι-

κά πρόσωπα και αυτοεργοδοτούμενοι είχαν υποχρέω-

ση υποβολής και καταβολής του υπολογιζόμενου από 

αυτούς φόρους με αυτοφορολογία. 

Η υποχρέωση αυτή δεν υπήρχε για άλλους φορολο-

γουμένους. Με την τροποποίηση, η υποχρέωση αυτο-

φορολογίας επεκτείνεται σε όλους τους φορολογούμε-

νους.Επομένως, μισθωτοί και άλλα φυσικά πρόσωπα 

που έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλω-

σης θα πρέπει εντός δύο μηνών από την ημερομηνία 

της λήξης της προθεσμίας της υποβολής φορολογικής 

δήλωσης να καταβάλλουν τον υπολογιζόμενο από αυ-

τούς υπολειπόμενο πληρωτέο φόρο στο Τμήμα Εσωτε-

ρικών Προσώδων μέσω αυτοφορολογίας. ∆ηλαδή η 

πληρωμή του φόρου για τα προαναφερόμενα φυσικά 

πρόσωπα θα πρέπει να γίνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου (2 

μήνες μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής της 

προσωπικής φορολογικής δήλωσης) του επόμενου 

φορολογικού έτους.

Σε περίπτωση όπου με βάση τον υπολογισμό του φό-

ρου που συμπληρώνεται ως μέρος της προσωπικής 

φορολογικής δήλωσης, ο φορολογούμενος δικαιούται 

επιστροφή φόρου, αυτός θα επιστρέφεται εντός 2 μη-

νών από το τέλος του μήνα εντός του οποίου υποβλή-

θηκε η φορολογική δήλωση.

Αν ο φόρος δεν καταφληθεί μέχρι την ημερομηνία που 

καθορίζεται στον παρόντα Νόμο, τότε θα επιβάλλεται 

χρηματική επιβάρυνση ίση με 5% του οφειλόμενου 

φόρου συν τόκος.

Η πιο πάνω τροποποίηση ισχύει για φόρους που αφο-

ρούν το φορολογικό έτος 2014 και μετέπειτα.
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Η Deloitte Κύπρου
επαναπιστοποιήθηκε
με την ανώτατη 
διάκριση Investors 
in People - Gold

Η Deloitte επιβεβαίωσε με επιτυχία τις 

βέλτιστες πρακτικές που ακολουθεί 

στον τομέα διαχείρισης και ανάπτυξης 

του ανθρώπινου δυναμικού.

Έπειτα από εκτενή επαναξιολόγηση 

από έμπειρους αξιολογητές του διε-

θνούς οργανισμού Investors in People 

διασφάλισε την ανώτατη διάκριση του 

Investors in People - Gold και παρα-

μένει ο πρωταρχικός πρεσβευτής του 

συγκεκριμένου προτύπου στην Κύπρο. 

Οι αξιολογητές αναφέρθηκαν στις άρι-

στες εντυπώσεις που αποκόμισαν για 

άλλη μια φορά από τα στελέχη και το 

προσωπικό της Deloitte και έκαναν 

εκτενή αναφορά στο άρτια οργανωμέ-

νο Τμήμα Ανθρώπινου ∆υναμικού. 
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Θέματα ποιότητας υπηρεσιών

Η Deloitte πέρασε με άριστα από διαφορετικούς ελέγχους
To 2014 ήταν ακόμα μια χρονιά δοκιμασίας και πρόκλησης για τον 

οίκο της Deloitte Κύπρου εφόσον πέρασε από διαφορετικούς ελέγ-

χους, τόσο εσωτερικά από τον παγκόσμιο μας οργανισμό όσο και 

από εξωτερικούς οργανισμούς. Εντούτοις, ο Οίκος μας πέρασε με 

άριστα από όλους τους ελέγχους. 

Οι εσωτερικοί ελέγχοι προέρχονταν από τον παγκόσμιο μας οργα-

νισμό Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). Οι έλεγχοι αυτοί 

αφορούσαν τη διεξαγωγή ελέγχου στις διαδικασίες και τακτικές που 

εφαρμόζουμε στους τομείς παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών ως επί-

σης και στις υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων, ποιότητας και ανεξαρ-

τησίας. 

Οι έλεγχοι αυτοί εμπίπτουν μέσα στα πλαίσια του εξωτερικού προ-

γράμματος που εφαρμόζει η DTTL για εξέταση των οίκων μελών της 

(external practice review program) σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Πρακτική εξέταση των ελεγκτικών μας υπηρεσιών και υπηρεσιών 

ανεξαρτησίας, ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων

Ο έλεγχος αυτός διήρκησε μία εβδομάδα, από 21 μέχρι 25 Ιουλίου 

και ήταν σε 2 μέρη. Πρώτα διενεργήθηκε ο έλεγχος υπηρεσιών ανε-

ξαρτησίας και στην συνέχεια ο έλεγχος παροχής ελεγκτικών υπηρεσι-

ών, ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων. 

Ο φετινοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από εξαμελή ομάδα η οποία 

αποτελείτο από ανώτερους διευθυντές και συνέταιρους από γραφεία 

της Deloitte Πορτογαλίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ελλάδας, Ουγγαρίας, 

Κατάρ. Την ομάδα ηγείτο ο Andreas Kiefer, Ανώτερος ∆ιευθυντής στα 

γραφείο της Νυρεμβέργης στη Γερμανία. 

Οι επιθεωρητές εξέτασαν τη συμμόρφωση της επιχείρησης, και τις πο-

λιτικές που ακολουθεί η Deloitte στους ακόλουθους τομείς: 

Ανεξαρτησία, ποιότητα, διοίκηση, ανθρώπινο δυναμικό, φήμη συμπε-

ριλαμβανομένου φυσικά της εφαρμογής των διαδικασιών ελέγχου. 

Τα αποτελέσματα της φετινής επιθεώρησης ήταν πολύ ικανοποιητικά 

και τα σχόλια από τους επιθεωρητές ήταν πραγματικά πολύ τιμητικά, 

επιβεβαιώνοντας την πλήρη συμμόρφωση με όλες τις πολιτικές της 

Deloitte σ’ όλους τους τομείς διαχείρισης κινδύνων, ποιότητας και 

ανεξαρτησίας και στη διεξαγωγή της ελεγκτικής μας εργασίας σύμ-

φωνα με τα διεθνή πρότυπα και την εξειδικευμένη μεθοδολογία της 

Deloitte.

Έλεγχος Τμήματος Πληροφορικής

Το Φεβρουάριο του 2014, η διεθνής ομάδα ελέγχου τμημάτων πλη-

ροφορικής της Deloitte, επισκέφθηκε το τοπικό Τμήμα Υπηρεσιών 

Πληροφορικής για να διενεργήσει την ετήσια Εκτίμηση Ωριμότητας 

Προτύπων Πληροφορικής & Κινδύνου (IT Standards Risk Maturity 

Assessment). Όπως και το 2013 το τοπικό Τμήμα Υπηρεσιών Πληρο-

φορικής εκτιμήθηκε με βαθμό “AA”.

Έλεγχος Πρακτικής Εφαρμογής σχετικών προτύπων από το ICAEW 

και το ACCA

To 2014 ο οργανισμός μας πέρασε από αξιολογήσεις των σχετικών 

επαγγελματικών σωμάτων λογιστικών, ICAEW και ΑCCA. Στις εν λόγω 

αξιολογήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα το Μάρτιο 

και το Σεπτέμβριο, ο οργανισμός μας διέπρεψε, διατηρώντας επάξια 

το τίτλο Εγκεκριμένου Εργοδότη του ACA και ACCA. 

Ο έλεγχος του Institute of Chartered Accountants in England and 

Wales (ICAEW) συμπεριλάμβανε αξιολόγηση στις διαδικασίες Πρόσλη-

ψης, Εξέτασης και ∆ιαχείρισης των επιδόσεων, Προώθησης και Εφαρ-

μογής τρόπων μάθησης και ανάπτυξης, στους κανόνες ∆εοντολογίας 

και Συμμόρφωσης καθώς και άλλες επιπρόσθετες διαδικασίες με στό-

χο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού στο να 

εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές για τους εκπαιδευόμενους λογιστές.

H αξιολόγηση του Association of Charted Certified Accountants 

(ACCA), η οποία πραγματοποιείται κάθε έξι χρόνια, εξέτασε τις δια-

δικασίες Ανάπτυξης Εκπαιδευόμενων Λογιστών για απόκτηση του 

επαγγελματικού τίτλου ACCA καθώς και την επαγγελματική ανάπτυξη 

για μέλη του ινστιτούτου στελέχη μας για απόκτηση της άδειας εξα-

σκήσεως του επαγγέλματος. Κάθε κατηγορία αποτελείται από διάφο-

ρες παραμέτρους τις οποίες ο οργανισμός μας ακολουθεί και εφαρ-

μόζει με συνέπεια.

Αποτέλεσμα των πιο πάνω ελέγχων ήταν η πιστοποίηση του οργα-

νισμού μας από το ICAEW και το ACCA, έχοντας πάρει εξαιρετικά 

σχόλια για το άριστο επίπεδο πρακτικής εφαρμογής των διαδικασιών 

των προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης, μια επιβράβευση της 

σκληρής δουλειάς τόσο των ∆ιευθυντικών στελεχών του οργανισμού 

και όσο και τον εμπλεκόμενων στελεχών στις εν λόγω διαδικασίες. 

Εργοδότη Ισότητας 

Τον Σεπτέμβριο ο οργανισμός μας πέρασε επιτυχώς τον Έλεγχο της 

Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Κύπρου στα πλαίσια 

του προγράμματος «∆ράσεις για μείωση του χάσματος αποζημίωσης 

μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων» του Τμήματος Εργασια-

Πιστοποίηση ISO

  

 

ISO 9001

κών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-

ων, επάξια αποκτώντας τον τίτλο του Εργοδότη Ισότητας. 

Ο έλεγχος συμπεριλάμβανε την αξιολόγηση του Σχεδίου δράσης και 

των Πολιτικών του οργανισμού, όπως και των σχετικών αποδεικτι-

κών στοιχείων, που διασφαλίζουν την ισότητα. Μερικές από τις δι-

αδικασίες και πολιτικές του οργανισμού που εξετάστηκαν, με στόχο 

την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού στο να 

εφαρμόζει δίκαιες πρακτικές, ήταν η πολιτική και το πλάνο ∆ιαχείρι-

σης της ∆ιαφορετικότητας, η διαδικασία Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, 

η διαδικασία Αξιολόγησης και Επιβράβευσης, η πολιτική Καταπο-

λέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, η πολιτική ίσων Ευκαιριών 

Απασχόλησης και η πολιτική για τις Εργαζόμενες Μητέρες. 

Ο πιο πάνω ενδελεχής έλεγχος είχε ως αποτέλεσμα την πιστοποίη-

ση του οργανισμού μας ως Εργοδότη Ισότητας για εφαρμογή ολο-

κληρωμένης πολιτικής σε θέματα Ισότητας των δύο φύλων, μια ση-

μαντική επιβράβευση για τον οργανισμό, ο οποίος δεσμεύεται να 

συνεχίσει να υιοθετεί πρωτοβουλίες που θα στηρίζουν την δίκαιη 

αντιμετώπιση όλων των στελεχών ανεξαρτήτως φύλου και με σεβα-

σμό προς τη διαφορετικότητα.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει εγχειρίδιο Ποιότητας το οποίο πε-

ριγράφει με λεπτομέρεια τις διαδικασίες που ακολουθούμε 

για να διασφαλίζεται η συνεπής εφαρμογή της μεθοδολογί-

ας μας. Η εφαρμογή του εγχειριδίου ποιότητας βελτιώνει την 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των διεργασιών που 

ακολουθούμε στη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και υπηρε-

τεί ως βάση για τη συνεχή βελτίωση του οργανισμού μας. 

Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αξιολογείται αφενός από 

εμάς σε συνεχή βάση και αφετέρου από τους πελάτες μας σε 

τακτά χρονικά διαστήματα μέσω ερωτηματολογίων ικανοποί-

ησης πελατών. Συνεχώς προσπαθούμε να μετρούμε την από-

δοση μας και την βελτιώνουμε ούτως ώστε να ικανοποιούμε 

τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας και να επιτυγχά-

νουμε τους στόχους μας. 

Ως μέρος της αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης των συ-

στημάτων ποιότητας που εφαρμόζουμε, στις 13 Νοεμβρίου 

2014, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επαναληπτική επιθεώρη-

ση αξιολόγησης του Συστήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας μας 

από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης και έχει επιβεβαι-

ωθεί για ακόμη μια φορά ότι το Συστήματος Ποιότητας που 

εφαρμόζουμε εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις του προ-

τύπου CYS EN ISO 9001:2008.
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 Συνέντευξη

Μπορούμε να κερδίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης
Έμφαση στα νέα έργα υποδομής, στις επενδύσεις και στις μεταρρυθμίσεις

μπροστά. Γι’ αυτό, οι πιο πάνω θετικές εξελίξεις, δεν εμφανίστηκαν 

ακόμα στην πραγματική οικονομία, η οποία μαστίζεται από αρκετά 

σοβαρότατα προβλήματα που οφείλονται είτε στις επιπτώσειςτης κρί-

σης, είτε σε διαρθρωτικές αδυναμίες. Στα προβλήματα αυτά συγκα-

ταλέγονται η αρνητική ανάπτυξη της οικονομίας (-2,4% του ΑΕΠ το 

2014), το μεγάλο ποσοστό της ανεργίας (άνω του 15% του ενεργού 

πληθυσμού), τα υψηλά επιτόκια, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, οι 

δυσκολίες στις εμπορικές συναλλαγές, οι καθυστερήσεις στις απο-

πληρωμές τιμολογίων, η μειωμένη επιχειρηματικότητα, κλπ.

Άρα, η καλή ή όχι πορεία της οικονομίας από το 2015 και μετά, θα 

εξαρτηθεί από τη δυνατότητα μας να λύσουμε τα προβλήματα της 

πραγματικής οικονομίας.

Κατά τη γνώμη σας πως πρέπει να κινηθούμε για να αντιμετωπί-

σουμε αυτά τα προβλήματα που μας έχετε αναφέρει;

Ο μόνος δρόμος για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα είναι 

η επαναφορά της οικονομίας σε ανάπτυξη. Και για να επέλθει η ανά-

πτυξη θα πρέπει να προχωρήσουμε τάχιστα σε συγκεκριμένες ενέρ-

γειες και πρωτοβουλίες που αφορούν την υλοποίηση μεγάλων και 

σημαντικών έργων υποδομής, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων 

και την προώθηση μεταρρυθμίσεων και δομικών αλλαγών σ΄ όλο το 

φάσμα της οικονομίας μας. 

Παράλληλα, επιβάλλεται να δούμε τα θέματα ρευστότητας, μείωσης 

των επιτοκίων και τη δανειοδοτική πολιτική των τραπεζών. Αν δεν 

επικεντρωθούμε σ΄ αυτούς τους τομείς, τότε ούτε η ανεργία μπορεί 

να μειωθεί, ούτε η αγορά μπορεί να ανακάμψει, ούτε τα μη εξυπηρε-

τούμενα δάνεια μπορούν να περιοριστούν. Είναι βαθειά πεποίθηση 

μου, ότι η μάχη της οικονομίας πρέπεινα μεταφερθεί από τους δείκτες 

και τους αριθμούς στην πραγματική οικονομία, που επηρεάζει την 

αγορά, τους καταναλωτές και γενικά την κοινωνία.

Ποιοι φορείς κατά τη γνώμη σας πρέπει να αναλάβουν δράση 

προς αυτή την κατεύθυνση της πραγματικής οικονομίας;

Κατά τη γνώμη μου αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να είναι αποσπα-

σματική, ούτε να γίνει από ένα φορέα. Στη μάχη για ανάπτυξη πρέπει 

να εμπλακούμε όλοι, κυβέρνηση, κόμματα, εργοδότες, συντεχνίες, 

επαγγελματίες, επιχειρηματίες, υπάλληλοι.

Ταυτόχρονα, ο ρόλος της κυβέρνησης, της Βουλής, των κομμάτων, 

της Κεντρικής Τράπεζας, των τραπεζών και γενικά των θεσμικών ορ-

γάνων του κράτους είναι πιο σημαντικός με την έννοια ότι αυτοί οι 

φορείς θα πρέπει να σχεδιάσουν τη στρατηγική εξόδου από την κρί-

ση και οι υπόλοιποι να την υλοποιήσουμε. Ωστόσο, στη φάση που 

βρίσκεται η οικονομία μας, χρειάζεται χείραν βοηθείας από όλους 

μας, ο καθένας στον τομέα του.

Φυσικά, για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα θα πρέπει όλοι να αρθού-

με στο ύψος των περιστάσεων και να συμπεριφερθούμε υπεύθυνα 

και σοβαρά. Οι λογικές του «πολιτικού κόστους» ή «των κεκτημένων» 

είναι απηρχαιωμένες και πρέπει να εγκαταλειφθούν. Αυτή τη στιγμή 

μιλάμε για ένα στοίχημα που αφορά όλη τη χώρα και όλους τους πο-

λίτες. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να 

συντηρεί τον σημερινό δημόσιο και ευρύτερα δημόσιο τομέα. Όσο 

γρηγορότερα λεχθεί αυτό ευθαρσώς από τους πολιτικούς μας προς 

τον λαό, τόσο γρηγορότερα θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε φως στο 

άκρο της σήραγγας. 

Η νοοτροπία κάποιοι να εργάζονται σκληρά και κάποιοι άλλοι να 

απολαμβάνουν, όπως γινόταν στο πρόσφατο παρελθόν, πρέπει να 

τερματιστεί. Τώρα είναι η ώρα της συλλογικής ευθύνης και της κοινής 

ανάληψης ευθυνών για να πετύχουμε το στόχο της ανάπτυξης.

Που μπορούμε να στηριχθούμε για να πετύχουμε αυτό το στόχο;

Κατά τη γνώμη μου έχουμε τη βάση για να στηρίξουμε την όλη προ-

σπάθεια μας. Η Κύπρος, παρά τα τεράστια πλήγματα που δέχθηκε, 

παραμένει μια χώρα με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως είναι 

η ιδιότητα της ως πλήρες μέλος της Ε.Ε και της Ευρωζώνης, η γεω-

στρατηγική της θέση που ενδυναμώνεται τώρα με το φυσικό αέριο, οι 

σύγχρονες υποδομές της στις τηλεπικοινωνίες, στα αεροδρόμια στις 

υπηρεσίες κλπ, το πολύ μορφωμένο προσωπικό της και πολλά άλλα. 

Αν σ΄ αυτά, προσθέσουμε και τις δυνατότητες μας για αξιοποίηση 

του φυσικού αερίου, για βελτίωση του τουριστικού προϊόντος μας 

και ταυτόχρονα αναπτύξουμε νέους τομείς, όπως η ιδιωτική ιατρική, 

η ιδιωτική εκπαίδευση, η έρευνα, η καινοτομία, κλπ, τότε μπορούμε 

να ατενίζουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον.

Σε αντίθεση με ότι λεγόταν αμέσως μετά το Eurogroup το 2013, προ-

σωπικά πιστεύω ότι το βασικό μοντέλο ανάπτυξης της κυπριακής οι-

κονομίας μπορούμε να το διατηρήσουμε, εμπλουτίζοντας το με νέες 

επιχειρηματικές δράσεις, αλλά πάνω σε σωστές βάσεις. Άρα, έχουμε 

πολλούς τομείς στους οποίους μπορούμε να στηριχθούμε για να φέ-

ρουμε και πάλι την ανάπτυξη.

Ο δικός σας τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών πώς μπορεί 

να συνεισφέρει;

Εμείς, συνεισφέρουμε σ΄ όλο το φάσμα της οικονομίας, βοηθώντας 

καθημερινά τόσο το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα να εκ-

συγχρονίζονται και να προχωρούν μπροστά. Παράλληλα, όμως, οι 

επαγγελματίες του τομέα μας συμβάλλουν αποφασιστικά στην προ-

σέλκυση νέων επενδύσεων, στην προβολή της οικονομίας μας στο 

εξωτερικό, στη μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό επιχειρηματι-

κό κέντρο κλπ. Με την τεράστια εμπειρία, τεχνογνωσία και τις διεθνείς 

διασυνδέσεις που διαθέτει ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών 

πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει τη χώρα μας να κερδίσει το στοίχη-

μα της ανάπτυξης. Και ακριβώς είναι πάνω σ΄ αυτές τις παραμέτρους 

που εργαζόμαστε όλοι οι επαγγελματίες, με σκοπό να θέσουμε τις 

βάσεις για μια νέα περίοδο προόδου και ανάπτυξης του τόπου μας.

• Να εγκαταλειφθούν οι νοοτροπίες του «πολιτικού 
κόστους» και των «κεκτημένων»

• Το μοντέλο της οικονομίας μας μπορούμε και 
πρέπει να το εμπλουτίσουμε

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 1

Στα $34.2 δισ. (€27 δις) ανήλθαν τα συνολικά έσοδα των οίκων μελών 

της Deloitte παγκοσμίως, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6.5% έναντι 

του προηγούμενου έτους. Αυτό ανακοίνωσε η Deloitte παρουσιάζο-

ντας τα οικονομικά αποτελέσματα που καλύπτουν το έτος που έληξε 

στις 31 Μαΐου 2014. Αυτή είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που η 

Deloitte επιτυγχάνει αύξηση στα έσοδα της παγκοσμίως και ίσως το 

σημαντικότερο σημείο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η αύξηση των 

εσόδων της Deloitte καταγράφηκε σ’ όλες τις γεωγραφικές περιοχές 

στον κόσμο. Τη μεγαλύτερη αύξηση εσόδων παρουσίασαν οι συμ-

βουλευτικές της υπηρεσίες (10.3%). Επίσης, η Deloitte πέτυχε σημαντι-

κή αύξηση των εσόδων της όσον αφορά στις φορολογικές και νομικές 

υπηρεσίες (7,7%), στις χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσί-

ες (6.8%) και στις υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου (4.2%). Οι ελεγκτι-

κές υπηρεσίες παρουσίασαν αύξηση εσόδων της τάξης του 2.5%. Τα 

οικονομικά αποτελέσματα που πέτυχε η Deloitte είναι αξιοθαύμαστα 

καθώς πέραν από το γεγονός ότι τα $34.2 δις αποτελούν ρεκόρ στην 

ιστορία του οργανισμού αυτά επιτεύχθηκαν σε ένα εξαιρετικά δύσκο-

λο και αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον. Η επιτυχία της Deloitte είναι 

το επιστέγασμα κυρίως της ικανότητας που επέδειξαν οι οίκοι μέλη της 

σε όλες της χώρες που δραστηριοποιούνται να αναπροσαρμόζουν 

τις επιχειρηματικές στρατηγικές τους για να καλύπτουν τις ανάγκες 

των πελατών τους και να αντιμετωπίζουν έγκαιρα τις μεταβαλλόμενες 

απαιτήσεις της σημερινής δυναμικής αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.deloitte.

com/2014globalrevenue.

Deloitte: Σημαντική αύξηση των εσόδων παγκοσμίως
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Φορολογικά

Ο Περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νό-

μος του 2014 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆η-

μοκρατίας στις 11 Ιουλίου 2014 και οι πρόνοιες του τίθενται σε 

ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2014. Με βάση τον τροποποιημένο νόμο, 

ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας συνεχίζει να επιβάλλεται σε ετήσια 

βάση επί της συνολικής αξίας των ακινήτων που κατέχει ο ιδιο-

κτήτης κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Η αξία των ακινήτων 

συνεχίζει να υπολογίζεται, όπως και στο φορολογικό έτος 2013, 

βάση των τιμών που ισχύουν κατά την 1 Ιανουαρίου 1980 και οι 

φορολογικοί συντελεστές, όπως και τα ποσά στα οποία εφαρμό-

ζονται, παραμένουν τα ίδια.

Ο Περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νό-

μος του 2014 προβλέπει μεταξύ άλλων τις εξής αλλαγές:

Ευθύνη πληρωμής του φόρου σε περίπτωση πώλησης χωρίς 

έκδοση τίτλου ή/και μη μεταβίβασης

Στις περιπτώσεις ακίνητης ιδιοκτησίας επί της οποίας έχουν ανε-

γερθεί και πωληθεί οικοδομές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί 

τίτλοι και δεν έχει διενεργηθεί η μεταβίβαση στο όνομα του αγο-

ραστή, ο ιδιοκτήτης είχε (αφού η προθεσμία έχει λήξει) την δυνα-

τότητα να υποβάλλει στο ∆ιευθυντή κατάσταση για κάθε ακίνητη 

ιδιοκτησία που έχει αναπτύξει και για την οποία υφίσταται σύμβα-

ση πώλησης κατά την 1 Ιανουαρίου 2014. 

Εφόσον ο ιδιοκτήτης υπέβαλλε στο ∆ιευθυντή εντός της προθε-

σμίας την προβλεπόμενη κατάσταση, η υποχρέωση καταβολής 

του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας για το 2014 αναφορικά με κάθε 

πωληθείσα ή εκχωρηθείσα οικοδομική μονάδα, θα μεταφέρεται 

στον αντίστοιχο αγοραστή, εκδοχέα ή δικαιούχο και ο ∆ιευθυντής 

θα εκδίδει τη φορολογία στο όνομα του αγοραστή ή εκδοχέα ή 

δικαιούχο. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης παρέλειψε να υποβάλει 

στο ∆ιευθυντή την απαιτούμενη κατάσταση εντός της προβλεπό-

μενης προθεσμίας, καθίσταται ο ίδιος υπόχρεος για την καταβολή 

του σχετικού φόρου.

Ημερομηνία πληρωμής και χρηματική επιβάρυνση

Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας για το φορολογικό έτος 2014 θα 

πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 31 ∆εκεμβρίου 2014. Εάν η πληρω-

μή γίνει μετά την 31 ∆εκεμβρίου 2014, θα υπάρχει πρόσθετη χρη-

ματική επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου φόρου, συν τους 

νενομισμένους τόκους και πρόστιμα.

Φόρος ακίνητης ιδιοκρησίας 2015

Ο τρόπος υπολογισμού και πληρωμής του φόρου ακίνητης ιδιο-

κτησίας για το φορολογικό έτος 2015 δεν έχει ακόμα συμφωνηθεί 

ή/κα δημοσιευτεί.

Τροποποιήσεις στον Περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμο

Στα πλαίσια της προσπάθειας για ενίσχυση της φοροεισπρακτικής 

ικανότητας του Κράτους, η βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τρο-

ποποιήσεις στον Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμο. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται από 20.6.2014, ημερομηνία δημοσίευσης τους στην 

Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας για φόρους οι οποίοι έχουν 

βεβαιωθεί είτε πριν είτε μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης τους.

Οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν την καταβολή καθυστερημένων 

αλλά επιβεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων αφού έχουν εξα-

ντληθεί όλοι οι άλλοι τρόποι είσπραξης τους που προβλέπονται με 

βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, μέσω 

• της κατάσχεσης ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς,

• της δέσμευση άλλης κινητής ιδιοκτησίας και 

• της απαγόρευσης αποξένωσης ακίνητης ιδιοκτησίας μέσω της έγ-

γραφης εμπράγματου βάρους.

Οι τροποποιήσεις θεσπίστηκαν με βάση τους όρους του Μνημονίου 

Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και της Τρόικας. 

Παρόμοια μέτρα ήδη εφαρμόζονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα 

μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να ανησυχούν νομοταγείς φορολογούμε-

νους που εξοφλούν εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Μέθοδος με την οποία η είσπραξη 

των οφειλόμενων φόρων θα διεξάγεται

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου, στις 

περιπτώσεις παράλειψης πληρωμής φόρου, η καταναγκαστική εί-

σπραξη εφαρμόζεται με τη λήψη δικαστικών μέτρων. Ανάλογα με την 

περίπτωση, ο ∆ιευθυντής έχει τη δυνατότητα να αποταθεί στο σχετικό 

Επαρχιακό ∆ικαστήριο το οποίο εκδίδει απόφαση για την καταβολή 

του οφειλόμενου φόρου μέσω της κατάσχεσης και πώλησης κινητής 

και ακίνητης περιουσίας του φορολογούμενου. Οι φόροι που εμπί-

πτουν στο Άρθρο 9 περιλαμβάνουν οποιοδήποτε φόρο ή τέλος.

Με την πρόσφατη τροποποίηση, και το νέο Άρθρο 9Α του Νόμου, οι 

ακόλουθοι φόροι πλέον δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες του Άρθρου 9 

αλλά στις πρόνοιες των νέων Άρθρων 9Β, 9Γ κα 9∆:

• Φόρος Εισοδήματος

• Έκτακτη Αμυντική Εισφορά

• Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

• Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

• Έκτακτη Εισφορά Ιδιωτικού Τομέα

• Έκτακτη Εισφορά ∆ημόσιου Τομέα και

• Τέλος Χαρτοσήμων 

∆έσμευση ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς 

Σύμφωνα με το Άρθρο 9Β, σε περίπτωση προσώπου που αρνείται ή παρα-

λείπει ή καθυστερεί ή αμελεί να καταβάλει στον ∆ιευθυντή συμφωνημένο 

οφειλόμενο ποσό φόρου που εμπίπτει στις πρόνοιες του Άρθρου 9Α, και 

το οποίο υπερβαίνει τις €3,000, με εξαίρεση τον φόρο για τον οποίο:

i. δεν έχει παρέλθει η προθεσμία ή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικα-

σία για ένσταση κατά της φορολογίας ή κατά της απόφασης του 

∆ιευθυντή ή του Εφοριακού Συμβουλίου ή

ii. έχει οριστεί από τον ∆ιευθυντή ότι το οφειλόμενο ποσό θα κατα-

βάλλεται με δόσεις και νοουμένου ότι οι δόσεις καταβάλλονται 

εμπρόθεσμα ή

iii. έχει αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο όπως χαριστεί ή 

διαγραφεί το οφειλόμενο ποσό ή είναι σε εξέλιξη η διαδικασία 

αυτή ή

iv. ο ∆ιευθυντής έχει ικανοποιηθεί από την ασφάλεια που έχει πα-

ρασχεθεί σχετικά με την καταβολή του οφειλόμενου ποσού τότε 

παρέχεται η εξουσία στον ∆ιευθυντή, εφόσον εξασφαλίσει τη 

γραπτή συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα, να ζητά από τα πι-

στωτικά ιδρύματα που διεξάγουν εργασίες στη ∆ημοκρατία τη δέ-

σμευση σε τραπεζικό λογαριασμό ποσού μέχρι το ύψος του οφει-

λόμενου φόρου συν τόκων και επιβαρύνσεων και στη συνέχεια, 

ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία με χρονοδιαγράμματα, 

το δεσμευμένο ποσό να καταβάλλεται στην αρμόδια φορολογική 

αρχή.

Σημειώνεται ότι, το εν λόγω ποσό οφειλόμενου φόρου που θα δε-

σμεύεται, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήνει πιστωτικό υπό-

λοιπο στο σύνολο των λογαριασμών του φορολογούμενου μικρότε-

ρο από €2,000.

Το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει, μετά την δέσμευση να ενημερώνει 

τον κάτοχο του λογαριασμού και ο κάτοχος, εντός 15 ημερών από 

την ημέρα ειδοποίησης του αναφορικά με την δέσμευση, έχει το δι-

καίωμα είτε να υποβάλει ένσταση στον ∆ιευθυντή έναντι της δέσμευ-

σης του ποσού ή να υποβάλει αίτηση στο ∆ικαστήριο για άρση της 

δέσμευσης.

Κατάσχεση κινητής ιδιοκτησίας 

Σε περίπτωση προσώπου που αρνείται ή παραλείπει ή καθυστερεί 

ή αμελεί να καταβάλει στον ∆ιευθυντή συμφωνημένο οφειλόμε-

νο ποσό φόρου, που εμπίπτει στις πρόνοιες του Άρθρου 9Α, και το 

οποίο υπερβαίνει τις €3,000 (εκτός φόρων που εμπίπτουν στις εξαι-

ρέσεις του Άρθρου 9Β που αναφέρονται πιο πάνω), τότε με βάση τις 

πρόνοιες του Άρθρου 9Γ παρέχεται η εξουσία στον ∆ιευθυντή, της 

κατάσχεσης και δήμευσης της ιδιοκτησίας εξαιρουμένης της ακίνη-

της ιδιοκτησίας του προσώπου αυτού, μέχρι του διπλάσιου του οφει-

λόμενου φόρου συν τόκων και επιβαρύνσεων, χωρίς την εμπλοκή 

του ∆ικαστηρίου εκτός και αν ο φορολογούμενος αμφισβητήσει την 

κατάσχεση ή την δήμευση. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκ-

δίδει Κανονισμούς που να καθορίζουν την διαδικασία και τις προϋ-

ποθέσεις κατάσχεσης και δήμευσης της κινητής ιδιοκτησίας. 

Απαγόρευση αποξένωσης ακινήτων μέσω 

της εγγραφής εμπράγματου βάρους 

Σύμφωνα με το Άρθρο 9∆ σε περίπτωση προσώπου που αρνείται 

ή παραλείπει ή καθυστερεί ή αμελεί να καταβάλει στον ∆ιευθυντή 

συμφωνημένο οφειλόμενο ποσό φόρου, που εμπίπτει στις πρόνοιες 

του Άρθρου 9Α, το οποίο παραμένει οφειλόμενο για διάστημα πέραν 

των 30 ημερών από την ημέρα που ήταν πληρωτέο και υπερβαίνει τις 

€5,000, με εξαίρεση τον φόρο για τον οποίο:

i. δεν έχει παρέλθει η προθεσμία ή δεν έχει ολοκληρωθεί η δια-

δικασία για ένσταση κατά της φορολογίας ή κατά της απόφα-

σης του ∆ιευθυντή ή του Εφοριακού Συμβουλίου ή

ii. έχει αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο όπως χαριστεί 

ή διαγραφεί το οφειλόμενο ποσό ή είναι σε εξέλιξη η διαδικα-

σία αυτή ή

iii. ο ∆ιευθυντής έχει ικανοποιηθεί από την ασφάλεια που έχει 

παρασχεθεί σχετικά με την καταβολή του οφειλόμενου ποσού 

παρέχεται η εξουσία στο ∆ιευθυντή να αποταθεί στο Τμήμα 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και να εγγράψει εμπράγματο 

βάρος επί της ακίνητης ιδιοκτησίας του προσώπου αυτού ως 

εγγύηση για τους οφειλόμενους φόρους, οι οποίοι έχουν κα-

ταστεί τελεσίδικοι, εισπράξιμοι και μη αμφισβητούμενοι, χωρίς 

να χρειάζεται ηεκ των προτέρων έκδοση απόφασης ∆ικαστη-

ρίου. Η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας που θα χρησιμοποιείται 

ως εγγύηση μπορεί να φτάσει μέχρι το διπλάσιο του πληρωτέ-

ου φόρου συν τόκους και επιβαρύνσεις. Η ακίνητη ιδιοκτησία 

δύναται να πωληθεί με διάταγμα ∆ικαστηρίου για καταβολή 

του ποσού του οφειλόμενου φόρου.

Ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση στον 

∆ιευθυντή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που λαμβάνει ει-

δοποίηση της εγγραφής, έναντι του εμπράγματου βάρους ή και να 

υποβάλει αίτηση στο ∆ικαστήριο για άρση της εγγραφής.

Τροποποιήσεις στον Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμο



5 The Deloitte Τimes,   ∆εκέμβριος 2014

Φορολογικά

Επέκταση της ευθύνης σε περίπτωση ποινικού αδικήματος

Σύμφωνα με την προϋπάρχουσα νομοθεσία (Αρθρο 49(1)),κάθε πρόσωπο 

το οποίο δολίως ή εσκεμμένως υποβάλλει ανακριβή στοιχεία σε σχέση με 

την εξακρίβωση της φορολογικής του υποχρέωσης, είναι ένοχος ποινικού 

αδικήματος.

Επίσης με βάση το Αρθρο 49 (2), κάθε πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων 

και νομικών προσώπων) που συνεργεί, υποκινεί ή συμβουλεύει ένα άλλο 

πρόσωπο να διαπράξει αδίκημα (όπως αναφέρεται πιο πάνω) είναι επίσης 

ένοχο ποινικού αδικήματος.

Με την πρόσφατη τροποποίηση, όταν το πρόσωπο που διαπράττει τα πιο 

πάνω ποινικά αδικήματα είναι νομικό πρόσωπο τότε θα θεωρούνται ότι συμ-

μετέχουν στη διάπραξη του αδικήματος και ότι είναι ένοχοι για αυτό, εφόσον 

αποδειχτεί ότι δολίως συνέπραξαν στη τέλεση του αδικήματος τα πιο κάτω 

πρόσωπα που σχετίζονται με το νομικό πρόσωπο:

• ο εκτελεστικός διευθυντής

• τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και 

• οποιοσδήποτε άλλος αξιωματούχος που ασκεί καθήκοντα οικονομικής 

διεύθυνσης του νομικού προσώπου ή

• οποιοσδήποτε άλλο πρόσωπο που φέρεται ότι ενεργεί σε σχέση με 

οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα

Κάθε πρόσωπο το οποίο διαπράττει τέτοιο αδίκημα με βάση το Αρθρο 49 

εδάφιο (1) ή/και (2) υπόκεται σε χρηματική ποινή που δεν θα υπερβαίνει τις 

€17,000 ή σε φυλάκιση που να μην υπερβαίνει τα 5 χρόνια ή και στα δύο.

Πρόσωπο το οποίο διαπράττει αδίκημα με βάση το Αρθρο 49 (1) θα πρέπει 

επίσης να καταβάλει το ποσό του απωλεσθέντος φόρου συν επιπρόσθετες 

επιβαρύνσεις.

Ποινικές ευθύνες για παράλειψη καταβολής του φόρου

Σύμφωνα με την προϋπάρχουσα νομοθεσία, η δόλια παράλειψη ή καθυστέ-

ρηση στην καταβολή του φόρου εισοδήματος (ΦΕ) και έκτακτης εισφοράς 

εργοδοτουμένων, συνταξιούχων και αυτοτελώς εργαζομένων (ΕΕ) τιμωρεί-

ται ως εξής:

Ποινή Νομικό Πρόσωπο Φυσικό Πρόσωπο

Χρηματική ποινή μέχρι €1,708 €854

Η φυλάκιση τουλάχιστον -  Ενός έτους

Η και στις δύο ποινές  -  €854 + φυλάκιση 

  ενός έτους

Με την αντικατάσταση του εδάφιου (1) του Αρθρου 51 Α, αυξάνονται οι 

ποινές και η επίρριψη τους γίνεται ευκολότερη σε περίπτωση παράλειψης ή 

καθυστέρησης στην καταβολή φόρων που παρακρατούνται στην πηγή (ΦΕ, 

Εκτακτη Αμυντική Εισφορά (ΕΑΕ) και ΕΕ) χωρίς να χρειάζεται να εποδεικνύε-

ται στο δικαστήριο ότι οι υπεύθυνοι έπραξαν το αδίκημα με δόλο.

Οι ποινές αυξάνονται ως ακολούθως:

Ποινή Νομικό Πρόσωπο Φυσικό Πρόσωπο

Χρηματική ποινή μέχρι €5,000 €5,000

Η φυλάκιση τουλάχιστον -  ∆ύο ετών

Η και στις δύο ποινές  -  €5,000 + φυλάκιση

   δύο ετών

Όταν το αδίκημα της μη καταβολής ή καθυστέρησης στην καταβολή δια-

πράττεται από νομικό πρόσωπο, την ευθύνη για το αδίκημα αυτό φέρουν 

εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο,

• ο εκτελεστικός διευθυντής

• τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και

• οποιοσδήποτε άλλος αξιωματούχος που έχει καθήκοντα που άπτονται της 

οικονομικής διεύθυνσης του νομικού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσω-

πο που φέρεται ότι ενεργεί σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα

Επίσης τροποποιήθηκε το εδάφιο (3) του Αρθρου 51Α, ούτως ώστε για φό-

ρους που παρακρατούνται στην πηγή, προνοείται η επιβολή ποινών στα πιο 

πάνω άτομα χωρίς να χρειάζεται να αποδεικνύεται ότι δολίως συνέπραξαν 

το αδίκημα. Για φόρους που δεν παρακρατούνται στην πηγή οι πιο πάνω εί-

ναι ποινικά υπεύθυνοι εάν και εφόσον αποδειχθεί ότι η πράξη έγινε με δόλο.

Σε περίπτωση καταδίκης τους υπόκεινται:

i. για συνολικό ποσό οφειλομένου φόρου €1,700 και κάτω, σε χρηματική 

ποινή μέχρι 20% του οφειλομένου φόρου και

ii.  για ποσό οφειλομένου φόρου πέραν των €1,700 προβλέπεται ή χρηματι-

κή ποινή μέχρι 20% του οφειλομένου φόρου ή ποινή φυλάκισης που δεν 

υπερβαίνει τα δύο έτη ή και τα δύο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος υπέβαλε έν-

σταση για σκοπούς επανεξέτασης και αναθεώρησης της επιβληθείσας φο-

ρολογίας και επιτεύχθηκε συμφωνία με το ∆ιευθυντή, τότε παρέχεται στον 

φορολογούμενο χρονική προθεσμία 3 μηνών για να διευθετήσει το συμ-

φωνηθέν ποσό. Εάν ο φορολογούμενος δεν διευθετήσει το ποσό τότε είναι 

ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται στις ποινές που 

περιγράφονται πιο πάνω. Επιπρόσθετα με τις ποινές, υποχρεώνεται να κατα-

βάλει και το ποσό που παράλειψε να πληρώσει. Σημειώνεται ότι ανεξάρτητα 

από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, το δικαστήριο που κηρύσσει 

πρόσωπο ένοχο για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος σύμφωνα με το 

παρών άρθρο, έχει εξουσία εκτός από την επιβολή ποινής να εκδώσει διά-

ταγμα με το οποίο να διατάσσει το πρόσωπο που οφείλει να καταβάλει το 

ποσό που οφείλει συν τόκους και χρηματικές επιβαρύνσεις. Το διάταγμα που 

εκδίδεται θεωρείται ότι αποτελεί απόφαση πολιτικού δικαστηρίου και μπορεί 

να συντάσσεται, υπογράφεται και εκτελείται ως απόφαση σε αγωγή.

Οι τροποποιήσεις στο Αρθρο 49 έχουν άμεση ισχύ, ενώ οι τροποποιήσεις 

στο Αρθρο 51Α τίθενται σε ισχύ τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας, δηλαδή στις 20 Σεπτεμβρίου 2014.

Τροποποιήσεις στον Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεων Φόρων Νόμων
 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α1

Σημαντικό εργαλείο για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των εμπορικών και οι-

κονομικών σχέσεων της Κύπρου με ξένες χώρες είναι η στοχευμένη επέ-

κταση του δικτύου συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας της 

χώρας μας. 

Tο 2014, η Κύπρος υπέγραψε τέσσερις νέες Συμβάσεις Αποφυγής ∆ιπλής 

Φορολογίας (ΣΑ∆Φ) με τις ακόλουθες χώρες:

• τη Νορβηγία 

• την Ελβετία 

• το Γκέρνσεϊ και

• την Ισλανδία

Οι συμβάσεις βασίζονται στο Μοντέλο Σύμβασης για την Αποφυγή ∆ιπλής 

Φορολογίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και 

η κάθε μια από αυτές θα τίθεται σε ισχύ, την ημερομηνία τα συμβαλλόμενα 

κράτη γνωστοποιήσουν ότι οι απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες έχουν 

ολοκληρωθεί. Οι πρόνοιες της κάθε σύμβασης θα τίθενται σε εφαρμογή από 

την πρώτη Ιανουαρίου που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία η 

σύμβαση θα τίθεται σε ισχύ.

Πιο κάτω παραθέτουμε τις κύριες πρόνοιες τριών από των τεσσάρων νέων 

ΣΑ∆Φ, αφού η ΣΑ∆Φ Κύπρου - Ισλανδίας δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας (18 ∆εκεμβρίου 2014).

Κύπρος - Νορβηγία

Μόνιμη εγκατάσταση: Εργοτάξιο ή ένα έργο κατασκευής ή εγκατάστασης 

συνιστούν «μόνιμη εγκατάσταση» αν διαρκούν για περίοδο πέραν των δώ-

δεκα μηνών.

Μερίσματα: 0% φόρος παρακράτησης αν ο πραγματικός δικαιούχος των 

μερισμάτων είναι εταιρεία (εκτός από συνεταιρισμό) η οποία κατέχει άμεσα 

τουλάχιστο 10% του κεφαλαίου της εταιρίας που καταβάλλει τα μερίσματα 

και 15% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Τόκοι: 0% φόρος παρακράτησης

∆ικαιώματα: 0% φόρος παρακράτησης

Κεφαλαιουχικά Κέρδη: Κέρδη που αποκτώνται από φορολογικό κάτοικο 

ενός Συμβαλλόμενου Κράτους από την αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας 

που βρίσκεται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, δύναται να φορολογούνται 

σε αυτό το άλλο Κράτος.

Υπάρχουν ειδικές διατάξεις για κέρδη που αποκτώνται από την πώληση 

εμπορευματοκιβωτίων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αγαθών και 

εμπορευμάτων. Αυτά τα κέρδη θα φορολογούνται μόνο στο τόπο κατοικί-

ας της επιχείρησης που πωλεί τα εμπορευματοκιβώτια, εκτός εάν τα εν λόγω 

εμπορευματοκιβώτια χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εντός του άλλου Συμ-

βαλλόμενου Κράτους.

Κύπρος - Ελβετία

Μόνιμη εγκατάσταση: Εργοτάξιο, έργο κατασκευής ή συναρμολόγησης ή 

εποπτικές δραστηριότητες, που σχετίζονται με το εν λόγω έργο, αποτελούν 

μόνιμη εγκατάσταση αν το εργοτάξιο, έργο ή δραστηριότητα συνεχίζεται για 

χρονικό διάστημα πέραν των δώδεκα μηνών.

Μερίσματα: 0% φόρος παρακράτησης εάν ο δικαιούχος των μερισμάτων 

είναι:

• εταιρεία (εκτός από συνεταιρισμό) της οποίας το κεφάλαιο διαιρείται όλο 

ή εν μέρει σε μετοχές και που κατέχειάμεσα τουλάχιστο 10% του κεφα-

λαίου της εταιρείας που πληρώνει το μέρισμα επί ένα συνεχές διάστημα 

τουλάχιστον ενός έτους

• συνταξιοδοτικό ταμείο ή άλλο παρόμοιο ίδρυμα αναγνωρισμένο για φο-

ρολογικούς σκοπούς ή

• η Κυβέρνηση του άλλου Κράτους, πολιτική υποδιαίρεση, ή τοπική αρχή 

αυτού ή η Κεντρική Τράπεζα αυτού του άλλου Κράτους και 15% σε όλες 

τις άλλες περιπτώσεις.

Τόκοι: 0% φόρος παρακράτησης

∆ικαιώματα: 0% φόρος παρακράτησης

Κεφαλαιουχικά Κέρδη: Κέρδη που αποκτώνται από κάτοικο ενός Συμβαλ-

λόμενου Κράτους από την αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται 

στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, δύναται να φορολογούνται σε αυτό το 

άλλο Κράτος.

Κέρδη που απορρέουν από την πώληση μετοχών των οποίων πάνω από 

50% της αξίας τους προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από ακίνητη ιδιοκτησία δύ-

ναται να φορολογηθούν στο Συμβαλλόμενο Κράτος που βρίσκεται η ακί-

νητη ιδιοκτησία εκτός και εάν οι μετοχές είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο 

Αξιών ή η ακίνητη ιδιοκτησία χρησιμοποιείται στη διεξαγωγή εργασιών της 

εταιρείας ή η πώληση είναι προϊόν αναδιοργάνωσης. Σε αυτές τις περιπτώ-

σεις τα κέρδη φορολογούνται μόνο στο Συμβαλλόμενο Κράτος του οποίου 

ο πωλητής είναι φορολογικός κάτοικος. Κέρδη από την αποξένωση οποιασ-

δήποτε άλλης ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων μετοχών εκτός από αυτές 

που αναφέρονται πιο πάνω, φορολογούνται μόνο στο Συμβαλλόμενο Κρά-

τους του οποίου ο πωλητής είναι φορολογικός κάτοικος.

Κύπρος - Γκέρνσεϊ

Μόνιμη εγκατάσταση: Εργοτάξιο ή έργο κατασκευής ή εγκατάστασης συ-

νιστά «μόνιμη εγκατάσταση» αν διαρκεί για περίοδο πέραν των δώδεκα 

μηνών.

Μερίσματα: 0% φόρος παρακράτησης

Τόκοι: 0% φόρος παρακράτησης

∆ικαιώματα: 0% φόρος παρακράτησης

Κεφαλαιουχικά Κέρδη: Κέρδη που αποκτώνται από κάτοικο ενός Συμβαλ-

λόμενου Κράτους από την αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται 

στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, δύναται να φορολογούνται σε αυτό το 

άλλο Κράτος.

Κέρδη που αποκτώνται από την πώληση μετοχών (ανεξάρτητα από τα πε-

ριουσιακά στοιχεία της εταιρείας της οποίας οι μετοχές διατίθενται), φορο-

λογούνται μόνο στο Συμβαλλόμενο Κράτος του οποίου ο πωλητής είναι 

φορολογικός κάτοικος.

Mιχάλης Άρης Μιχαηλίδης, ∆ιευθυντής, Τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών 

της Deloitte, e-mail: mmichaelides@deloitte.com

Μαργαρίτα Πελίδης, Φορολογικός Σύμβουλος, Τμήμα Φορολογικών 

Υπηρεσιών, Deloitte, e-mail: mpelides@deloitte.com

Νέες Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας
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Η προώθηση του ευφυούς συμψηφισμού 
ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από το έργο Smart PV
Η αυξανόμενη διείσδυση των φωτοβολτα-

ϊκών συστημάτων στην Κύπρο για οικιακή 

χρήση και η περαιτέρω προώθησή τους με 

τη μέθοδο συμψηφισμού παραγωγής – κα-

τανάλωσης ή άλλως «net metering» είναι 

πλέον πραγματικότητα. Η θέσπιση του «net 

metering» μέσα από τα σχέδια παροχής κι-

νήτρων στους καταναλωτές για επενδύσεις 

σε φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα 

με το δίκτυο με τη μέθοδο συμψηφισμού 

μετρήσεων, είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα 

εμπρός για την κοινωνία και οικονομία του 

τόπου γενικότερα. 

Πέρα από το άμεσο όφελος που επέρχεται 

απευθείας στον καταναλωτή με τη μείωση 

του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος, 

αξίζει να σταθεί κανείς στα μακροπρόθεσμα 

οφέλη που είναι η καλύτερη διαχείριση της 

ενέργειας από τις αρμόδιες αρχές, η βελτίωση 

της ενεργειακής ασφάλειας για τις επόμενες 

γενεές και η προστασία του περιβάλλοντος 

από τις εκπομπές ρύπων που προκαλούνται 

από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

από συμβατικά καύσιμα.

Επιπρόσθετα, η χρήση έξυπνων μετρητών και 

ενημερωτικών οθονών (in-house displays) 

εντός των κατοικιών που σε άλλες χώρες της 

Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερι-

κής αποτελεί συνήθης πρακτική, δίνει τη δυ-

νατότητα στον καταναλωτή να παρακολου-

θεί και να ελέγχει την ηλεκτρική ενέργεια που 

καταναλώνεται και να υπολογίζει το κόστος 

λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών που 

υπάρχουν στο σπίτι σε πραγματικό χρόνο, 

συμβάλλοντας έτσι στην αποφυγή αλόγιστης 

χρήσης της ενέργειας, στην εξοικονόμηση 

ενέργειας, στην ορθότερη και αποτελεσματι-

κότερη διαχείριση του οικιακού εξοπλισμού 

καθώς και στη διαπαιδαγώγηση σε θέματα 

εξοικονόμησης / «πράσινης» ενέργειας.

Το έργο «Smart net metering for promotion 

and cost-efficient grid-integration of PV 

technology in Cyprus - Smart PV» (www.

smartpvproject.eu) που υλοποιείται αυτό 

τον καιρό στο νησί μας και αναμένεται να 

ολοκληρωθεί στις αρχές του 2017 σκοπεύ-

ει να αναδείξει το σύστημα συμψηφισμού 

ενέργειας ως το καταλληλότερο εργαλείο 

ενσωμάτωσης των φωτοβολταϊκών στην 

αγορά και επιπλέον να διερευνήσει τους 

βέλτιστους-ευφυείς τρόπους και παραμέ-

τρους εφαρμογής του ώστε να ωφεληθούν 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) 

συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, 

των διαχειριστών των δικτύων διανομής και 

μεταφοράς και των προμηθευτών.

Το έργο περιλαμβάνει την εφαρμογή πιλο-

τικής δράσης με εγκατάσταση έξυπνων με-

τρητών σε 300 καταναλωτές-παραγωγούς 

φωτοβολταϊκής ενέργειας (prosumers) και 

την αντίστοιχη λήψη μετρήσεων έτσι ώστε να 

σχεδιαστεί ειδική δυναμική διατίμηση συμ-

ψηφισμού που θα αντανακλά το κόστος της 

μονάδας ενέργειας και θα εφαρμοστεί στο 

δείγμα συμμετεχόντων του Έργου. Στο πλαί-

σιο εφαρμογής του έργου θα ολοκληρωθούν 

επίσης σημαντικές και χρήσιμες σε Ευρω-

παϊκό επίπεδο μελέτες τόσο για τις περιβαλ-

λοντικές όσο και τις κοινωνικο-οικονομικές 

επιπτώσεις εφαρμογής των υπό μελέτη σχεδί-

ων συμψηφισμού στην Κύπρο. Για την υλο-

ποίηση του έργου που συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE+ 

Environment Policy and Governance) συνερ-

γάζονται σημαντικοί φορείς από την Κύπρο, 

όπως η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αει-

φορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου 

(Επικεφαλής), η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κύπρου, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, το 

Τμήμα Περιβάλλοντος (Υπουργείο Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος), και η 

Deloitte που θα διενεργήσει τη Μελέτη Κοι-

νωνικο-Οικονομικού Αντικτύπου του έργου. 

Η πρόκληση της μελέτης είναι η μετάδοση 

των αποτελεσμάτων της κοινωνικο-οικονο-

μικής ανάλυσης σε «μαθήματα» πολιτικής 

όσον αφορά τις αλλαγές στο ενεργειακό 

προφίλ και τη συμπεριφορά των καταναλω-

τών και η ανάδειξη της επίδρασης του έργου 

με έμφαση στους ίδιους τους ενδιαφερόμε-

νους, τους καταναλωτές αλλά και το ευρύ 

κοινό. Για τις ανάγκες της μελέτης θα καθο-

ριστούν δείκτες (indicators) που θα άπτονται 

όλων των πτυχών (κοινωνικών, οικονομικών 

και περιβαλλοντικών), θα συλλεχθούν πρω-

τογενή (σε δύο φάσεις / χρονικές περιόδους) 

και δευτερογενή στοιχεία, θα αποτυπωθεί η 

υφιστάμενη κατάσταση (baseline scenario) 

και θα γίνει σύγκριση με τη διαμορφωμένη 

τη δεδομένη στιγμή κατάσταση αποπερά-

τωσης του έργου, για να διαπιστωθεί ο αντί-

κτυπος του έργου σε κοινωνικο-οικονομικό 

επίπεδο.

Σύνδεσμοι του έργου στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης:

TWITTER: https://twitter.com/SmartPV_

Project 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/

Tα νέα προγράμματα 
εδαφικής συνεργασίας της ΕΕ 
Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

για την οικοδόμηση ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου και ακρογωνι-

αίο λίθο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τα προγράμματα ευρωπαϊ-

κής εδαφικής συνεργασίας ενισχύουν την οικονομική και κοινωνική 

συνοχή με ταυτόχρονη ενθάρρυνση της ισόρροπης ανάπτυξης και 

προώθηση της ανταγωνιστικότητας. Μέσω της χρηματοδότησης κοι-

νών δράσεων τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν της μετατροπή των 

περιφερειών της ΕΕ σε ισχυρούς οικονομικούς και κοινωνικούς πό-

λους και παρέχουν ένα πλαίσιο ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ φορέ-

ων από διάφορες χώρες σε περιφερειακό επίπεδο και τοπικό επίπεδο.

Το νέο Πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας της περιόδου 

2014-2020 INTERREG EUROPE περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Πρόγραμμα ∆ιακρατικής Συνεργασίας χώρου MED: συμμετέχουν η 

Κύπρος και περιφέρειες της Γαλλίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας και Ισπανί-

ας, η Ελλάδα, η Μάλτα, η Σλοβενία, η Κροατία και το Γιβραλτάρ του 

Η.Β. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης το Μαυροβούνιο, η Αλβα-

νία και η Βοσνία Ερζεγοβίνη με κονδύλια του προ-ενταξιακού μέσου 

της κάθε χώρας.

Πρόγραμμα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας ENI CBC MED: συμμετέ-

χουν η Κύπρος και περιφέρειες της Αιγύπτου, Γαλλίας, Ελλάδας, Ιταλί-

ας, Ιορδανίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Συρίας, Τυνησίας, το Ισραήλ, ο 

Λίβανος, η Μάλτα και η Παλαιστινιακή Αρχή.

Πρόγραμμα ∆ιακρατικής Συνεργασίας BALKAN MED: συμμετέχουν η 

Κύπρος, Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία και η πρώην Γιουγκοσλαβική 

∆ημοκρατία της Μακεδονίας. 

Πρόγραμμα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος: συμμε-

τέχουν η Κύπρος, οι περιφέρειες Βόρειου και Νότιου Αιγαίου και η 

Περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο νέο πρόγραμμα προστίθενται επίσης οι 

Κυκλάδες.

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματο-

δοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των 

κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά. Oι πρώτες προσκλήσεις υποβο-

λής προτάσεων των συγκεκριμένων προγραμμάτων αναμένεται να 

προκηρυχθούν εντός του 2015. Για να ενημερωθείτε έγκαιρα για τα 

πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, μπορείτε να μας ακολου-

θήσετε στο twitter @DeloitteEU_CY.

Οι ευκαιρίες από την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα
Οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα (Public sector information 

– PSI) είναι οι πληροφορίες που παράγονται ή/και συλλέγονται και 

κρατούνται από ένα δημόσιο οργανισμό ως μέρος των δραστηριο-

τήτων του. Πρόσφατα, έχει επικρατήσει ανά το παγκόσμιο, η φιλοσο-

φία ότι κάποιες από τις πληροφορίες αυτές, ή δεδομένα καλύτερα, θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους, για σκοπούς χρήσης ή επανά-

χρησης.

Ο δημόσιος τομέας συλλέγει, δημιουργεί, παράγει και διαδίδει ένα 

ευρύ φάσμα πληροφοριών από νομικά και διοικητικά θέματα, επιχει-

ρηματικά και οικονομικά δεδομένων, μέχρι γεωγραφικές και μετεω-

ρολογικές πληροφορίες. Η ελεύθερη διάθεση των δεδομένων («ανοι-

κτά δεδομένα») αυτών και η δυνατότητα χρήσης και επανάχρησης 

τους, φαίνεται ότι μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο σε επίπε-

δο κοινωνίας, όσο και σε επίπεδο οικονομίας. 

Τα κοινωνικά οφέλη πηγάζουν από τη μεγαλύτερη διαφάνεια απο-

φάσεων της κυβέρνησης και τη μεγαλύτερη εμπλοκή και συμμετοχή 

των πολιτών, ενώ ανάμεσα στα οικονομικά οφέλη συγκαταλέγεται 

η αύξηση της παραγωγικότητας των φορέων δημοσίου δικαίου οι 

οποίοι κατέχουν και δημοσιεύουν ανοικτά δεδομένα, η δημιουργία 

επιχειρηματικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, μέσα από τη 

δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών με τη χρήση των ανοι-

κτών δεδομένων και η μείωση κόστους που σχετίζεται με την πρό-

σβαση και επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων του δημοσίου.

Αυτά τα συμπεράσματα αποτυπώνονται και σε μελέτη που έγινε το 

2011 από τη Deloitte για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

η οποία βασίστηκε σε 21 σε βάθος μελέτες δημοσίων φορέων στην 

Ευρώπη. Η μελέτη κατέδειξε ότι η βελτίωση της πρόσβασης σε πλη-

ροφορίες του δημοσίου μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της οικο-

νομικής δραστηριότητας, σε περισσότερη καινοτομία και μείωση της 

ανεργίας αλλά επίσης και σε πολλαπλά οφέλη για το δημόσιο τομέα. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, μια άλλη πρόσφατη μελέτη της Deloitte η 

οποία ολοκληρώθηκε το 2013, και η οποία έγινε στα πλαίσια του έρ-

γου HOMER (Harmonising Open Data in the Mediterranean through 

Better Access and Reuse of Public Sector Information), όπου ο Οίκος, 

ως εξωτερικός συνεργάτης του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-

Αμαθούντας ο οποίος συμμετέχει ως εταίρος στο Έργο, κατέδειξε 

ότι η αξία της αγοράς των πληροφοριών του δημοσίου (PSI Market) 

στην ΕΕ θα είναι γύρω στα 42 δις ευρώ, ενώ για την περιοχή της Με-

σογείου για το ίδιο έτος θα είναι περίπου 3.6 δις ευρώ και για την Κύ-

προ συγκεκριμένα, η αξία αυτή υπολογίζεται γύρω στα 64 εκ. ευρώ.

Αυτό καταδεικνύει ότι εν μέσω της οικονομικής και κοινωνικής κρί-

σης πρωτοβουλίες όπως αυτές των ανοικτών δεδομένων μπορούν 

να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομί-

ας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. 

Τα ανοικτά δεδομένα, συνήθως διατίθενται μέσα από ειδικά διαμορ-

φωμένες διαδικτυακές πύλες, οι οποίες διευκολύνουν την πρόσβαση 

σε αυτά και την επαναχρησιμοποίηση τους. Παρόλο που μια στρατη-

γική είναι ο κάθε οργανισμός δημοσίου δικαίου να δημιουργεί τη δι-

κιά τη διαδικτυακή πύλη για σκοπούς διάθεσης των δεδομένων του, 

η συλλογική διάθεση πληροφοριών από μεγαλύτερο αριθμό φορέ-

ων μέσα από μια κοινή πύλη είναι σαφώς πιο επιθυμητή, ιδιαίτερα 

στις περιπτώσεις όπου ο χρήστης δε γνωρίζει τι είδους πληροφορίες 

είναι διαθέσιμες στη χώρα ή την περιοχή που διαμένει ή ποιος δημό-

σιος φορέας είναι αρμόδιος για τη διάθεση τους. Καλά παραδείγματα 

είναι οι εξής: 

• opendata.paris.fr

• www.data.gouv.fr

• www.dati.piemonte.it

• www.data.overheid.nl

• data.gov.uk

Ο βαθμός στον οποίο ανταποκρίνεται ο δημόσιος τομέας στις νέες 

τάσεις για ανοικτά δεδομένα αλλά και η γνώση ανάμεσα στο ευρύτε-

ρο κοινό για τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την τάση αυτή, 

ποικίλουν ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ. Εμπόδια που προκύπτουν από 

το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο των κρατών μελών, διαφορετικός 

βαθμός υλοποίησης, η ανεπαρκής ενημέρωση των εμπλεκομένων 

φορέων για την αξία των ανοικτών δεδομένων και ο αργός ρυθμός 

υιοθέτησης καινοτόμων τεχνολογιών οδηγούν σε μη βέλτιστη αξιο-

ποίηση των ευκαιριών που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση 

και επανάχρηση των δεδομένων του δημοσίου.

Με στόχο να μπορέσει η Ευρώπη να αξιοποιήσει τα δυνητικά οφέ-

λη των πληροφοριών του δημοσίου και των ανοικτών δεδομένων, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ψηφίσει την Οδηγία 2003/98/ΕΚ, η οποία 

αναθεωρήθηκε τον Ιούνιο του 2013. Στην Κύπρο, η Οδηγία του 2003 

μεταφέρθηκε στην κυπριακή νομοθεσία με τον περί της Περαιτέρω 

Χρήσης Πληροφοριών του ∆ημόσιου Τομέα Νόμο του 2006 και η 

αναθεώρηση της Οδηγίας αναμένεται να μεταφερθεί στην κυπριακή 

νομοθεσία μέχρι τον Ιούνιο του 2015. 
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Ευρωπαϊκά Θέματα

H Deloitte στηρίζει το Ευρωπαϊκό Έργο HOMER
Συνέδριο του ΣΑΛΑ με θέμα «Ανοικτά δεδομένα και αξιοποίηση των πληροφοριών του δημοσίου»
Πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 στη Λεμεσό, το τελικό 

συνέδριο του έργου HOMER με θέμα «Ανοικτά ∆εδομένα και αξιο-

ποίηση των πληροφοριών του δημοσίου» από το Συμβούλιο Αποχε-

τεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας με στήριξη από τη Deloitte. 

Το έργο HOMER (Harmonising Open Data in the Mediterranean 

through better access and re-use of public sector information), 

επικεντρώνεται στο θέμα των Ανοικτών ∆εδομένων, μια παγκόσμια 

πολιτική που στοχεύει στην ευρύτερη διάθεση και περαιτέρω χρήση 

των πληροφοριών του δημόσιου τομέα. 

Στο έργο συμμετέχουν δεκαεννέα εταίροι από το δημόσιο και ιδιω-

τικό τομέα, που προέρχονται από οκτώ συνολικά χώρες της Μεσο-

γείου (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Μάλτα, Σλοβενία και 

Μαυροβούνιο). Εταίρος από την Κύπρο είναι το Συμβούλιο Αποχε-

τεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας. 

Στα πλαίσια του έργου η Deloitte, ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας 

του ΣΑΛΑ, έχει υλοποιήσει μία σειρά από δράσεις που είχαν στόχο 

να αποδείξουν τη σημασία των ανοικτών δεδομένων για την οικονο-

μική και κοινωνική ευημερία μιας χώρας. 

Συγκεκριμένα, έχει ήδη δημιουργηθεί διαδικτυακή πύλη δεδομένων 

μέσα από την οποία το ΣΑΛΑ δημοσιεύει δεδομένα που άπτονται των 

αρμοδιοτήτων του (www.sbla-opendata.com.cy), ενώ έχει επίσης 

ολοκληρωθεί η πρώτη προσπάθεια για καταγραφή των δεδομένων 

του Κυπριακού δημοσίου στον τομέα του περιβάλλοντος με έμφαση 

στην Επαρχία Λεμεσού και η εκπόνηση μιας μελέτης κοινωνικοοικο-

νομικού αντικτύπου σε σχέση με τη διάθεση των πληροφοριών του 

δημοσίου. 

Έχει επίσης ολοκληρωθεί η ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου ∆ρά-

σης της Κύπρου σε σχέση με τα Ανοικτά ∆εδομένα σε συνεργασία 

με το Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου 

Οικονομικών. Το συνέδριο του HOMER είχε στόχο την ενημέρωση 

σχετικά με το έργο, τη σημασία και τονκοινωνικοοικονομικό αντί-

κτυπο της αξιοποίησης των πληροφοριών του δημοσίου, τις σχετικές 

Ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές καθώς και καλές πρακτικές σε 

σχέση με την προσβασιμότητα και επαναχρησιμοποίηση τους. 

Υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους μπορούμε να περιμένουμε 

τα ανοικτά δεδομένα να έχουν αξία, και όπου υπάρχουν παραδείγ-

ματα για το πώς έχουν επαναχρησιμοποιηθεί ήδη. Υπάρχουν επίσης 

πολλές διαφορετικές ομάδες ανθρώπων και οργανισμών που μπο-

ρούν να επωφεληθούν από τη διαθεσιμότητα των ανοιχτών δεδομέ-

νων, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της κυβέρνησης.

Την ίδια στιγμή, είναι αδύνατο να προβλεφθεί με ακρίβεια πώς και 

πού θα δημιουργηθεί αξία στο μέλλον διότι είναι αδύνατο να ξέρου-

με πώς θα επαναχρησιμοποιηθούν. Ωστόσο, είναι γενικά αποδεκτό 

ότι έχουν μια θετική επίδραση σε διάφορα επίπεδα.

Για παράδειγμα, μπορεί να λεχθεί ότι τα ανοικτά δεδομένα επιτρέ-

πουν στους πολίτες να έχουν καλύτερο έλεγχο των κυβερνήσεών 

τους και των εκλεγμένων αξιωματούχων τους. Έργα όπως το Φιν-

λανδικό «money tree» και το Βρετανικό «where does my money go» 

παρουσιάζουν τους τρόπους με τους οποίους δαπανώνται χρήματα 

από την κυβέρνηση. Επίσης, διάφορες ιστοσελίδες παρακολουθούν 

τις δραστηριότητες σε κοινοβούλια καθώς και τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, έτσι ώστε να μπορεί ο πολίτης να ελέγχει την εμπλοκή 

των βουλευτών σε διάφορες δραστηριότητες.

Επίσης, μέσα από τα ανοικτά δεδομένα, οι πολίτες μπορούν να απο-

κτήσουν πιο λεπτομερή και εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά 

με τις δημόσιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να κάνουν πιο συνειδητές επι-

λογές σχετικά με το ποιες από αυτές να επιλέγουν.

Τα ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα μπορούν επίσης να βοηθήσουν 

στην καλύτερη λήψη αποφάσεων στην καθημερινότητα μας ή να 

δώσουν στον πολίτη τη δυνατότητα να είναι πιο δραστήριος στην 

κοινωνία. Μια γυναίκα στη ∆ανία έκτισε μια ιστοσελίδα, η οποία 

παρουσιάζει την τοποθεσία των δημόσιων τουαλέτων, έτσι ώστε οι 

άνθρωποι που έχουν προβλήματα της ουροδόχου κύστης να μπο-

ρούν πλέον να κυκλοφορούν χωρίς περιορισμούς. Στην Ολλανδία 

υπάρχει μια υπηρεσία η οποία προειδοποιεί με ένα μήνυμα, εάν η 

ποιότητα του αέρα στην περιοχή του εκάστοτε ενδιαφερόμενου πρό-

κειται να φτάσει συγκεκριμένα επίπεδα τα οποία καθορίζονται από 

το χρήστη. 

Τα Ανοικτά δεδομένα κάνουν επίσης την κυβέρνηση πιο αποτε-

λεσματική, γεγονός το οποίο οδηγεί σε μείωση του διοικητικού 

κόστους. Το ολλανδικό τμήμα πολιτιστικής κληρονομιάς για παρά-

δειγμα ανοίγει τα δεδομένα του και συνεργάζεται με ερασιτεχνικές 

ομάδες όπως το Ίδρυμα Wikimedia με στόχο την αποτελεσματικότε-

ρη εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Στο συνέδριο παρευρέθηκαν περισσότεροι από 100 σύνεδροι από 

τις χώρες που εκπροσωπούνται στην κοινοπραξία, από το δημόσιο 

και τον ιδιωτικό τομέα. Χαιρετισμό απηύθυναν ο κ. Ανδρέας Χρίστου 

(∆ήμαρχος Λεμεσού και Πρόεδρος του Συμβούλιου Αποχετεύσεων 

Λεμεσού Αμαθούντας), ο κ. Ιάκωβος Παπαϊακώβου (Γενικός ∆ιευ-

θυντής του Συμβούλιου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας) και 

εκπρόσωπος του Ψηφιακού Πρωταθλητή της Κύπρου, ∆ρα Στέλιου 

Χειμώνα. Το Συνέδριο συντόνιζαν οι Μόνικα Ιωαννίδου Πολεμίτη 

και Ελίζα Λουκαΐδου από τη Deloitte.

Διοργανώθηκε από την Deloitte στα γραφεία της στη Λεμεσό 
Τρίτη συνάντηση των εταίρων για το Ευρωπαϊκό Έργο «AGE – Active Generation 50» 
Στις 5 και 6 Ιουνίου 2014 τα μέλη της 

ομάδας Grants & Incentives της Deloitte 

διοργάνωσαν και συμμετείχαν στην τρί-

τη συνάντηση των εταίρων του έργου 

με τίτλο «AGE – Active Generation 50», 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπα-

ϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος 

Grundtvig.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ 

άλλων τα πορίσματα της δευτερογε-

νούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε 

από τον κάθε οργανισμό που συμμετέ-

χει ως εταίρος στο έργο για το δικό του 

γεωγραφικό χώρο, με απώτερο σκοπό 

την αποτύπωση της υφιστάμενης κα-

τάστασης σχετικά με τις ευκαιρίες πρό-

σβασης που έχουν στην εκπαίδευση τα 

άτομα άνω των 50 ετών. 

Επιπρόσθετα, συζητήθηκε το περιεχό-

μενο του δομημένου ερωτηματολογίου 

που θα χρησιμοποιηθεί στην πρωτο-

γενή έρευνα που θα διεξαχθεί μεταξύ 

ατόμων άνω των 50 καθώς επίσης και 

καλές πρακτικές και παραδείγματα που 

εντοπίστηκαν στην Κύπρο.

Τον Οκτώβριο του 2014 οι εταίροι συ-

ναντήθηκαν στην Πορτογαλία όπου 

συζήτησαν τα πορίσματα της εν λόγω 

έρευνας και πιο συγκεκριμένα τις ανά-

γκες και τα κίνητρα των ατόμων αυτών 

για επιπρόσθετη μάθηση και εκπαί-

δευση. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί-

τε να επικοινωνείτε με τη Συντονίστρια 

του Έργου εκ μέρους της Deloitte, 

κα Μόνικα Πολεμίτη, στο τηλέφωνο: 

25868623 ή στην ηλεκτρονική διεύ-

θυνση: mioannidou@deloitte.com
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Σεμινάρια-Υπηρεσίες

Η Deloitte οργάνωσε ενημερωτικό σεμινάριο 
σχετικά με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματους
Στα πλαίσια ενημέρωσης των πελα-

τών μας και του ευρύτερου κοινού 

γενικότερα, ο Οίκος μας διοργάνωσε 

πρόσφατα σειρά σεμιναρίων στα το-

πικά μας γραφεία, στη Λευκωσία και 

Λεμεσό, με θέμα την πρόληψη, κατα-

πολέμηση και καταστολή Ξεπλύμα-

τος Βρώμικου Χρήματος. 

Το σεμινάριο παρακολούθησαν στε-

λέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμά-

των, λογιστικών γραφείων, εταιρει-

ών αδειοδοτημένων για την παροχή 

διοικητικών υπηρεσιών και δικηγο-

ρικών γραφείων.

Το Σεμινάριο επικεντρώθηκε στα 

ακόλουθα θέματα:

• στην ανάλυση των βασικών αρ-

χών πρόληψης, παρεμπόδισης 

και καταστολής της νομιμοποί-

ησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, όπως ορίζεται 

στον Νόμο και στις τελευταίες 

σχετικές οδηγίες που εκδόθηκαν 

από τις ανάλογες αρχές

• στις πρακτικές μεθόδους και τάσεις 

που οι διάφοροι εγκληματίες χρη-

σιμοποιούν για το σκοπό αυτό 

• στις διαδικασίες αποδοχής πελα-

τών και δέουσας επιμέλειας 

• στην ανάλυση του τρόπου δια-

χείρισης του σχετικού κινδύνου 

που αντιμετωπίζει ο κάθε οργα-

νισμός ανάλογα με τις υπηρεσίες 

και προϊόντα που παρέχει 

• στην περιγραφή ενός δυναμικού 

μοντέλου διαχείρισης κινδύνου, 

μέσω του οποίου ο κάθε οργα-

νισμός θα έχει τη δυνατότητα 

αναγνώρισης και αξιολόγησης 

του κινδύνου που αναλογεί στον 

κάθε πελάτη και επεξήγηση πως 

ο κίνδυνος αυτός θα μεταβάλ-

λεται από την συναλλακτική συ-

μπεριφορά του πελάτη 

• στους τρόπους παρακολούθησης, 

αξιολόγησης και ανάλυσης συ-

μπεριφοράς πελατών και αποτελε-

σματικά προληπτικά μέτρα, και

• σε επίκαιρα καυτά θέματα όπως 

το ξέπλυμα χρήματος χρησιμο-

ποιώντας νέες μεθόδους ηλε-

κτρονικών και διαδικτυακών 

πληρωμών. 

Βασικοί ομιλητές των σεμιναρίων 

ήταν ο κ. Αλέξης Αγαθοκλέους, Συ-

νέταιρος και Επικεφαλής Χρηματοοι-

κονομικών Υπηρεσιών της Deloitte 

Kύπρου, η κα. Κατερίνα Αντωνίου, 

Επιχειρηματική ∆ιευθύντρια και Λει-

τουργός σε Θέματα Κινδύνου και 

Συμμόρφωσης της Deloitte Κύπρου 

και ο κ. Piero Moliario, Συνέταιρος 

για Θέματα Κινδύνου και Συμμόρ-

φωσης του παγκόσμιου μας ορ-

γανισμού με έδρα τα γραφεία της 

Deloitte Ιταλίας.

Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου 
για τη Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II)
Ο Οίκος μας πραγματοποίησε στα γραφεία μας στη Λευκωσία με μεγάλη επιτυχία σεμι-

νάριο με θέμα τη Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II), το οποίο ήταν ανοικτό σε όλη την ασφα-

λιστική αγορά της Κύπρου. 

Η Φερεγγυότητα ΙΙ αποτελεί τη νέα κοινοτική οδηγία για ρύθμιση της κεφαλαιακής επάρ-

κειας των ασφαλιστικών εταιρειών σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και θα τεθεί σε εφαρμο-

γή από την 1 Ιανουαρίου 2016.  

Κύριος ομιλητής του σεμιναρίου ήταν ο Ανώτερος ∆ιευθυντής του γραφείου μας στο 

Ηνωμένο Βασίλειο κ. Andrew Wood, με πολυετή εμπειρία στην Ευρωπαϊκή ασφαλιστική 

αγορά και τεράστια εμπειρία σε θέματα Φερεγγυότητας ΙΙ. Συντονιστής του σεμιναρίου 

ήταν ο Συνέταιρος του γραφείου μας κ. Ανδρέας Ανδρέου, ο οποίος εξειδικεύεται σε θέ-

ματα Ασφαλιστικών Εταιρειών. Η Έφορος Ασφαλιστικών Εταιρειών, κα. Βικτώρια Νάταρ, 

τίμησε με την παρουσία της το συνέδριο μας και αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας 

όλων των εμπλεκόμενων μερών για την επιτυχή προετοιμασία και εφαρμογή των προ-

νοιών της Φερεγγυότητας ΙΙ, εντός των χρονικών ορίων που προνοούνται. 

Κύριος στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση της Κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς 

για τις πρακτικές δυσκολίες και προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν μέχρι την πλήρη 

εφαρμογή του νέου αυτού κανονιστικού πλαισίου. Έγινε αναφορά και στους τρεις πυλώ-

νες της Φερεγγυότητας ΙΙ (Κεφαλαιακές απαιτήσεις, Σύστημα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, 

Υποχρεώσεις δημοσιοποίησης και διαφάνειας), δίνοντας ωστόσο έμφαση στις ποιοτικές 

απαιτήσεις της νέας αυτής Οδηγίας. 

Η ασφαλιστική ομάδα της Deloitte Κύπρου αποτελείται από άρτια καταρτισμένο 

προσωπικό, το οποίο παρέχει σε πολλές ασφαλιστικές εταιρείες, τόσο του Γενικού 

Κλάδου όσο και του Κλάδου Ζωής, υπηρεσίες εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου, 

αναλογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού και 

διάφορες άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Εξειδικευμένες εκδόσεις της Deloitte για τον ασφαλιστικό τομέα

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε 

την ιστοσελίδα μας www. deloitte.com/cy 

ή επικοινωνήστε με τα τοπικά μας γραφεία.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα για 5η συνεχόμενη χρονιά το 

Limassol Economic Forum το οποίο παρακολούθησαν περισσότερα από 

400 κορυφαία επιχειρηματικά στελέχη από την Κύπρο και το εξωτερικό. Το 

Limassol Economic Forum διοργανώθηκε στις 25 Νοεμβρίου από το περι-

οδικό InBusiness σε συνεργασία με το London School of Economics and 

Political Science και το Cyprus LSE Alumni Association. Η Deloitte, όπως 

και τα προηγούμενα χρόνια ήταν και φέτος εκ των κύριων χορηγών του 

Φόρουμ, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχή διοργάνωση του. Εκτός 

από την Deloitte, ο άλλος κύριος χορηγός ήταν το δικηγορικό γραφείο 

Andreas Neocleous και Σία.

Σε μια στιγμή που η κυπριακή και η διεθνής οικονομία δοκιμάζονται από 

την κρίση και την ανεργία, το φόρουμ φιλοξένησε και φέτος μερικούς από 

τους σπουδαιότερους πολιτικούς, οικονομικούς αναλυτές, ηγέτες και εμπει-

ρογνώμονες από όλο τον κόσμο. Η σημαντικότερη στο είδος της διοργά-

νωση στην Κύπρο έδωσε απαντήσεις για τις προοπτικές της οικονομίας 

στην Ευρώπη και την Κύπρο, παρουσίασε τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες και 

υπέδειξε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη. 

Μερικές από τις προσωπικότητες, που παραβρέθηκαν στο φόρουμ, ήταν: 

• Χάρης Γεωργιάδης, Υπουργός Οικονομικών

• Ιain Begg, καθηγητής του London School of Economics and Political 

Science και ειδικός σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο

• Lord Michael Dobbs, ο γνωστός συγγραφέας του βιβλίου House of 

Cards

• Graham Bishop, ο ειδικός σύμβουλος του House of Commons Treasury 

Select Committee

• Henk Potts, ∆ιευθυντής, Global Research & Investments στην Barclays

• Κωνσταντίνος Ηροδότου, Επίτροπος Ιδιωτικοποιήσεων

Στα πλαίσια του φόρουμ πραγματοποιήθηκαν δυο συζητήσεις στρογγυ-

λής τραπέζης. Η πρώτη είχε θέμα «The Business/Economics Editors and 

Correspondents’ debate: Brainstorming with world-class journalists on 

the economy of Europe» και συμμετείχαν οι:

• Tony Barber, Europe Editor της εφημερίδας Financial Times

• Florian Eder, Correspondent στην Die Welt

• Jason Karaian, Senior Europe Correspondent στην Quartz

Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Ηλίας Νεοκλέους, Συνήγορος / Αντι-

πρόεδρος, Ανδρέας Νεοκλέους & Σία ∆ΕΠΕ.

Στη δεύτερη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με συντονιστή τον Νίκο Σ. Κυ-

ριακίδη, Συνέταιρο - Επικεφαλής του Τμήματος Παροχής Χρηματοοικονομι-

κών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Deloitte αναπτύχθηκε το θέμα «The 

Eastern Mediterranean Investors’  Panel» και κατέθεσαν τις απόψεις τους οι:

•  Νότης Μηταράκης, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας της 

Ελλάδας

• Αλέξης Αττεσλής, Principal της Oak Hill Advisors

• David Edmonds, Global Head, Portfolio Lead Advisory Services της 

Deloitte

O κ. Κυριακίδης στην εισαγωγική του ομιλία τόνισε ότι οι χώρες της Νότι-

ας Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου κτυπήθηκαν σκληρά από την 

παγκόσμια οικονομική κρίση. Η οικονομική κατάσταση σε Ισπανία, Ιταλία, 

Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο οδήγησε σε πρόγραμμα διάσωσης, μέτρα 

εξυγίανσης των τραπεζών και δημοσιονομικές ρυθμίσεις.  Εντούτοις όμως 

μέσα σε αυτό το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον έχουν δημιουργηθεί επί-

σης και επενδυτικές ευκαιρίες σε διάφορους τομείς.  Επίσης ανάφερε ότι η 

κυπριακή οικονομία άρχισε να παρουσιάζει βελτίωση και έδωσε συγκεκρι-

μένα στοιχεία για τους κύριους δείκτες. Ακόμα αναφέρτηκε στην εξυγίανση 

που έγινε στον τραπεζικό τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις παρουσιάσεις κατά 

τη διάρκεια του συνεδρίου επισκεφτείτε http://www.imhbusiness.

com/5th-limassol-economic-forum

Σημαντικά θέματα κάλυψε το Limassol Economic Forum
Στέφθηκε ακόμα μια φορά με επιτυχία
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H Deloitte στηρίζει τον τομέα της ενέργειας
1. Με ποιους τρόπους θεωρείται ότι μπορεί η Κύπρος να 

αναπτύξει το ενεργειακό προϊόν των Ανανεώσιμων Πη-

γών Ενέργειας (ΑΠΕ);

Η Κύπρος για να αναπτύξει το ενεργειακό της προϊόν από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα πρέπει να προωθήσει 

επενδύσεις σε έργα που 

να χρησιμοποιούν τεχνο-

λογίες οι οποίες να βασί-

ζονται στο Ήλιο, έτσι ώστε 

να επωφεληθούμε από την 

αξιοποίηση της ενέργειας 

που πηγάζει από αυτή την 

αστείρευτη πηγή. Πρόσθε-

τα λόγω του γεγονότος ότι 

το δίκτυο του νησιού μας 

είναι απομονωμένο από 

τα δίκτυα γειτονικών χω-

ρών είναι απαραίτητο για 

καλύτερη αξιοποίηση του 

ενεργειακού μας πλούτου 

από την ηλιακή ενέργεια 

να επενδύσουμε σε έρευνα 

και ανάπτυξη και να βρού-

με λύσεις για αποθήκευση 

της παραγόμενης ενέργει-

ας. Υπάρχουν τεχνολογίες που διαθέτουν σύστημα αποθή-

κευσης, όπως το έργο που χάριν στην καινοτόμο τεχνολογία 

που διαθέτει, πέτυχε πρόσφατα στο διαγωνισμό του ευρω-

παϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος NER300, και πρέπει 

αυτές να υποστηριχθούν και να προωθηθούν. Πρόσθετα θα 

πρέπει να ολοκληρωθεί το πλαίσιο της λειτουργίας της ελεύ-

θερης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να 

βοηθηθούν τα έργα από ΑΠΕ να ενταχθούν σε αυτήν. 

2. Ποια είναι η πολιτική της Deloitte στο θέμα Ανανεώσι-

μων Πηγών Ενέργειας; 

Η πολιτική της Deloitte στο θέμα αυτό είναι να παρέχει μέσω 

του τμήματος παροχής Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτι-

κών Υπηρεσιών σε Κύπριους και ξένους επιχειρηματίες και 

επενδυτές πληροφόρηση, καθοδήγηση και επαγγελματική 

υποστήριξη στη μελέτη και αξιολόγηση επενδυτικών σχε-

δίων και ευκαιριών που παρουσιάζονται για επενδύσεις σε 

έργα ΑΠΕ σε διάφορες τεχνολογίες. Η ομάδα της Deloitte δι-

αθέτει πείρα και γνώσεις για να καλύπτει επενδύσεις σε έργα 

Ηλιοθερμικά, Φωτοβολταικά, Αιολικά, Βιομάζας και άλλα. Γε-

νικά πολιτική μας είναι η στήριξη των ΑΠΕ ακόμη και μέσω 

χορηγιών σε συνέδρια που σχετίζονται με αυτό το θέμα.

3. Γιατί η Deloitte χορήγησε το Συνέδριο / Έκθεση της 

IMH «Renewable Energy Summit»?

Η απόφαση να είμαστε χορηγοί εντάσσεται μέσα στα πλαίσια 

της ευρύτερης πολιτικής μας στο θέμα αυτό που έχει ανα-

λυθεί σε συντομία στην απάντησή μας στην προηγούμενη 

ερώτησης σας. Επικροτούμε την πρωτοβουλία του IMH για 

διοργάνωση αυτού του συνεδρίου και την στηρίζουμε αφού 

πιστεύουμε ότι τα οφέλη τόσο για τους εκθέτες, όσο και για 

τους επισκέπτες και συμμετέχοντες θα είναι πολλά.

Νίκος Κυριακίδης

Συνέταιρος – Επικεφαλής 

Χρηματοοικονομικών 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

H Deloitte πρωτοστατεί στον 
τομέα των ΑΠΕ στην Κύπρο
Η πρωτιά της Deloitte στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ΑΠΕ) σποδεικνύεται από το ευρύ φάσμα των συμβουλευτικών υπηρε-

σιών που προσφέρει σε εταιρείες και οργανισμούς που στον τομέα των 

ΑΠΕ και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη αιολικών, ηλιοθερμικών και φωτο-

βολταϊκών πάρκων, έργων βιόμαζας και υδροηλεκτρικής ένεργειας κ.α. 

Οι υπηρεσίες της Deloitte περιλαμβάνουν την ετοιμασία χρηματοοικο-

νομικών προβλέψεων και μελετών βιωσιμότητας για αξιολόγηση των 

έργων, υποστήριξη κατά τη διαδικασία αδειοδότησης τους και η ετοιμα-

σία ενημερωτικών μνημονίων (information memoranda) και παρουσι-

άσεων καθώς και παροχή υποστήριξης κατά τη διάρκεια των διαπραγ-

ματεύσεων με πιθανούς επενδυτές και χρηματοδοτικούς οργανισμούς 

για τη χρηματοδότηση των έργων αυτών.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο και Έκθεση Ανα-

νεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας, στις 8 Ιουλίου 2014, 

στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία.  H Deloitte ήταν ο κύριος 

χορηγός του συνεδρίου που είχε και ειδικά της εκθεσιακό περίπτε-

ρο που παρουσίασε τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες στον συγκε-

κριμένο τομέα. Η ΙΜΗ, οργανωτές του συνεδρίου, κατανοώντας την 

ανάγκη των επιχειρήσεων για ενημέρωση σε θέματα εξοικονόμησης 

ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών διοργάνωσε το Συνέδριο και Έκ-

θεση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας με στόχο 

να παρουσιάσει στο επιχειρηματικό κοινό της Κύπρου όλες τις διαθέ-

σιμες λύσεις και επιλογές που αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας κυρίως με τη χρήση φωτοβολταϊκών. Είχε επίσης ως στόχο 

να αναδείξει τις βασικότερες και αποδοτικότερες μεθόδους και υπηρε-

σίες, καθώς και τα προϊόντα εκείνα που συμβάλλουν στην εξοικονό-

μηση ενέργειας σε υφιστάμενα ή υπό ανέγερση κτίρια, επαγγελματικά 

υποστατικά και μονάδες παραγωγής. 

Ο Συνέταιρος και Επικεφαλής Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών 

Υπηρεσιών της Deloitte, κ. Νίκος Κυριακίδης συμμετείχε στο συνέδριο 

και μεταξύ άλλων στην παρουσίαση του ανέπτυξε τα εξής:  

•  Η Πρωτοβουλία 20-20-20 της ΕΕ

•  Πλαίσιο ΑΠΕ Κύπρου – Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης 2010

•  Πλαίσιο ΑΠΕ Κύπρου – Άλλα Σχέδια, Χρηματοδότηση Έργων ΑΠΕ 

Κύπρου – Πηγές, Προβλήματα, Απαιτήσεις και Εισηγήσεις

Το συνέδριο και η έκθεση συγκέντρωσε ιδιοκτήτες, γενικούς διευθυ-

ντές, οικονομικούς διευθυντές και στελέχη επιχειρήσεων από όλους 

τους κλάδους της οικονομίας, που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε 

εξοπλισμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδο-

σης και να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις, τα εργαλεία, τον εξο-

πλισμό, τις τεχνικές και τις εφαρμογές που στοχεύουν στην εξοικονό-

μηση ενέργειας.

Η Deloitte κύριος χορηγός συνεδρίου για Ανανεώσιμες 
Πηγές και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Συνέντευξη με τον κ. Νίκο Κυριακίδη
Η Deloitte κυκλοφόρησε 

πρόσφατα έκδοση με τίτλο 

«Renewable Energy & Power» 

στην οποία περιγράφονται 

οι συμβουλευτικές υπηρε-

σίες του Οίκου στον τομέα 

των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας
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Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη διαχείριση 
του κινδύνου στον κυβερνοχώρο (Cyber Risk Services)

H Deloitte χορηγός 
του Cybercrime Security 
Forum 2014
Η Deloitte Κύπρου ήταν ο επίσημος χορηγός 

του διήμερου συνέδριου “Cybercrime Security 

Forum 14” το οποίο διοργανώθηκε φέτος στη 

Λευκωσία από την εταιρεία Computrain Ltd. Το 

συνέδριο απευθύνθηκε 

σε επαγγελματίες από 

το χώρο της Πληροφο-

ρικής και της Ασφάλειας 

Πληροφοριακών Συ-

στημάτων. Η θεματολο-

γία του συνεδρίου περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, 

πρακτικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται 

για κακόβουλες επιθέσεις σε συστήματα πλη-

ροφορικής, καθώς επίσης και τρόπους για την 

επιτυχή αντιμετώπιση τους. Κατά τη διάρκεια του 

συνεδρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία 

να παρακολουθήσουν και παρουσίαση από την 

ομάδα της Deloitte.

Oι εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες της 

Deloitte, για τη διαχείριση του κινδύνου στον κυβερ-

νοχώρο (Cyber Risk Services), ανήκουν στην οικογέ-

νεια των υπηρεσιών για θέματα ασφάλειας πληροφο-

ριακών συστημάτων.  Σύμφωνα με τους  ανεξάρτητους 

αναλυτές συμβουλευτικών υπηρεσιών Gartner Inc. και 

Kennedy Consulting Research & Advisory, οι υπηρε-

σίες διαχείρισης του κινδύνου στον κυβερνοχώρο 

(Cyber Risk Services)της Deloitte κατέχουν την πρώτη 

θέση παγκοσμίως,  Η εξειδικευμένη ομάδα συμβού-

λων της Deloitte διαθέτει εκτενή εμπειρία στην παροχή 

σχετικών υπηρεσιών σε οργανισμούς διαφόρων μεγε-

θών, που δραστηριοποιούνται σε διαφόρους τομείς 

της αγοράς, προσαρμόζοντας πάντα τις προσφερό-

μενες υπηρεσίες, στο προφίλ και τις ανάγκες του κάθε 

πελάτη της.

Υπηρεσίες

Ethical Hacking

Defend against Cyber Attacks 

Οι υπηρεσίες ∆οκιμών ∆ιείσδυσης (Penetration 

Testing) βοηθούν στην αξιολόγηση του κινδύνου και 

των πιθανών ευπαθειών της υποδομής του δικτύου 

και των πληροφοριακών συστημάτων των πελατών 

μας. Απώτερος σκοπός είναι η αναγνώριση των πιθα-

νών ευπαθειών στην υποδομή του δικτύου και των 

πληροφοριακών συστημάτων καθώς και της ανάπτυ-

ξης σχεδίου  αποτροπής επιθέσεων από κακόβουλους 

εισβολείς. Οι υπηρεσίες αυτές χωρίζονται σε διάφορες 

κατηγορίες, όπως:

• Εξωτερική ∆οκιμή ∆ιείσδυσης (External Penetration 

Testing),

• Εσωτερική ∆οκιμή ∆ιείσδυσης (Internal Penetration 

Testing),

• ∆οκιμή ∆ιείσδυσης σε Ασύρματα ∆ίκτυα (Wireless 

Penetration Testing),

• ∆οκιμή ∆ιείσδυσης σε Εφαρμογές (Application 

Penetration Testing),

• Προσομοίωση σεναρίου Κλοπής Φορητών Συ-

σκευών [Stolen Devices (Phone-Tablet-Laptop), 

Scenario Penetration testing] και άλλες.

Social Engineering Information on the Look-out 

Με τη μέθοδο της «Κοινωνικής Μηχανικής» (Social 

Engineering), οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας αξι-

ολογούν το επίπεδο τόσο της ενημέρωσης του προ-

σωπικού ενός οργανισμού σε θέματα ασφάλειας και 

διαρροής πληροφοριών όσο και των τρόπων αντιμε-

τώπισης των διαφόρων μεθόδων «Κοινωνικής Μηχα-

νικής». Σκοπός της μεθόδου είναι η αποτροπή εξαπά-

τησης των ατόμων ενός οργανισμού, μέσω διαφόρων 

προσεγγίσεων όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, προ-

σωπική ή τηλεφωνική επαφή με στόχο την απόσπαση 

εμπιστευτικών πληροφοριών, που είναι απαραίτητες σε 

τρίτους για την πρόσβαση σε κάποιο πληροφοριακό 

σύστημα.

Cyber Simulation-in-a-box

Are you ready?

Οι προσομοιώσεις κακόβουλων επιθέσεων, έχουν σχε-

διαστεί με τρόπο που να απευθύνονται σε άτομα της 

ανώτερης διευθυντικής ομάδας ενός οργανισμού, στα 

οποία ανατίθενται διάφοροι ρόλοι κατά τη διάρκεια της 

προσομοίωσης. Μέσα από την τεχνική της υπόδησης 

ρόλων (role-play), οι συμμετέχοντες βιώνουν από πρώ-

το χέρι τις συνέπειες μιας συνεχιζόμενης κακόβουλης 

επίθεσης και τι αντίκτυπο μπορούν να επιφέρουν στον 

οργανισμό καθώς καλούνται να πάρουν σημαντικές 

αποφάσεις οι οποίες κρίνουν το αποτέλεσμα της προ-

σομοίωσης. 

Deloitte Discovery

Computer Forensics Services

Οι έρευνες «∆ικανικής Υπολογιστών» (Computer 

Forensics) γίνονται μέσω της συλλογής, διατήρησης, 

ταυτοποίησης, εξαγωγής, τεκμηρίωσης και διερμήνευ-

σης των ηλεκτρονικών τεκμηρίων για την αναγνώριση 

και εξαγωγή αποδεικτικών στοιχείων ή για ανάλυση 

των αιτιών κάποιου συμβάντος. Οι έρευνες «∆ικανι-

κής Υπολογιστών» βασίζονται σε διάφορες μεθόδους, 

όπως για παράδειγμα, στην έρευνα δικτύου, ηλεκτρονι-

κών μέσων και μέσων αποθήκευσης αρχείων, κινητών 

τηλεφώνων, κακόβουλου λογισμικού κτλ.

Security Awarenes

People and Technology

Η ομάδα της Deloitte μπορεί να βοηθήσει τους πελά-

τες της στην αξιολόγηση και επιμόρφωση του προ-

σωπικού του οργανισμού τους σε θέματα ασφάλειας 

πληροφοριακών συστημάτων καθώς και για την ορθή 

και αποτελεσματική διαφύλαξη εταιρικών και προσω-

πικών δεδομένων. Ο σχεδιασμός και η διεκπεραίωση 

διαφόρων σεμιναρίων και εργαστηρίων στοχεύουν 

στη βελτίωση της κουλτούρας του οργανισμού όσον 

αφορά τον τομέα της ασφάλειας, με στόχο την έγκαιρη 

και αποτελεσματική αντιμετώπιση διαφόρων απειλών 

ως προς την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη 

διαθεσιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων και 

των εταιρικών δεδομένων.

Data Leakage Prevention

Information Security Behaviour

Η ασφάλεια των πληροφοριών βασίζεται σε μια ισχυρή 

δομή διακυβέρνησης. Αυτό είναι το θεμελιώδες στοι-

χείο για την προστασία και την ασφάλεια πληροφορι-

ών (Information Security). Η ορθή δομή διακυβέρνη-

σης θα πρέπει να περιλαμβάνει κάποια απαραίτητα 

στοιχεία, όπως την αφοσίωση της ηγεσίας του οργανι-

σμού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, καθώς και 

τις απαραίτητες πολιτικές, δομές και διαδικασίες. Μέσα 

από την υπηρεσία αυτή, η Deloitte βοηθά τους πελάτες 

της να θέσουν τις ορθές βάσεις για την προστασία, απο-

τροπή και αντιμετώπιση πιθανής απώλειας ή διαρροής 

εμπιστευτικών εταιρικών δεδομένων. Η προσέγγιση 

της Deloitte βασίζεται στην κατανόηση των αναγκών 

των πελατών της και στη δέσμευση προς την επίτευξη 

της επιθυμητής διασφάλισης της προστασίας των πλη-

ροφοριών εντός του οργανισμού.
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Αναγνωρίζοντας τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί 

να διαδραματίσει η στοχευόμενη διαχείριση και 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην επιτυ-

χία ενός οργανισμού, το Τμήμα Συμβουλευτικών 

Υπηρεσιών Ανθρώπινου ∆υναμικού της Deloitte 

προσφέρει καινοτόμες λύσεις, ευθυγραμμισμένες 

στην κουλτούρα και τις προτεραιότητες του κάθε 

οργανισμού, αλλά και άμεσα προσαρμοσμένες 

στα δεδομένα της εποχής, μέσω της αξιοποίησης 

διεθνώς αναγνωρισμένων εργαλείων, πρακτικών 

και βάσης δεδομένων του παγκόσμιου δικτύου της 

Deloitte.

Γνωρίστε την Ομάδα μας

Η ομάδα μας, μέλος της παγκόσμιας ομάδας της 

Deloitte που συμπεριλαμβάνει πέραν των 6.000 

επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεί-

ται από πέραν των 20 συμβούλων με εξειδικευμένη 

ακαδημαϊκή γνώση, άριστα επαγγελματικά προσό-

ντα και με εκτενή εμπειρία στον Τομέα ∆ιαχείρισης 

και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού, τόσο στην 

Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Οι Υπηρεσίες μας

Με κύριο γνώμονα την ποιότητα, την αξιοπιστία, 

την αποτελεσματική συνεργασία, αλλά και την επί-

τευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων, oι υπηρεσίες 

μας ανταποκρίνονται και προσφέρουν ολοκληρω-

μένες λύσεις διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπι-

νου δυναμικού, σε όλο το εύρος των αναγκών των 

οργανισμών. 

Η εκτενής εμπειρία μας σε ιδιωτικούς, δημόσιους και 

ημικρατικούς οργανισμούς, διαφορετικών μεγεθών 

και με δραστηριότητα σε διάφορους τομείς της αγο-

ράς, εξασφαλίζουν την εστίαση μας στα δεδομένα 

του εκάστοτε οργανισμού. 

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε κα-

λύπτουν τους πιο κάτω τομείς:

• Καθορισμός Στρατηγικής Κατεύθυνσης, συμπε-

ριλαμβανομένου τον καθορισμό στρατηγικών 

πυλώνων και επιμέρους στρατηγικών προτεραι-

οτήτων και δεικτών μέτρησης της επίδοσης του 

οργανισμού, στη βάση των τάσεων της αγοράς 

σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.

• ∆ιεξαγωγή ∆ιαγνωστικών Μελετών με σκοπό 

την αξιολόγηση των δεδομένων του οργανι-

σμού, σε σχέση με τα επίπεδα δέσμευσης του 

προσωπικού, το βαθμό ικανοποίησής του, την 

εταιρική κουλτούρα και κατ’ επέκταση προσδι-

ορισμό των δυνατών σημείων και τομέων προς 

βελτίωση και την εφαρμογή συγκεκριμένων 

βελτιωτικών ενεργειών. 

• ∆ιεξαγωγή Μελετών Αναδιοργάνωσης, συμπε-

ριλαμβανομένου αξιολόγησης του όγκου ερ-

γασίας, αναβάθμιση της οργανωτικής δομής, 

προσδιορισμού καθηκόντων στις διάφορες 

θέσεις εργασίας και καθορισμού πλαισίων των 

απαραίτητων γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων 

και συμπεριφορών.

• Σχεδιασμός συστημάτων ∆ιαχείρισης της Από-

δοσης, συμπεριλαμβανομένου συστημάτων 

αξιολόγησης της απόδοσης και συστημάτων 

360° αξιολόγησης για διευθυντικά στελέχη.

• Σχεδιασμός συστημάτων Επιβράβευσης και 

Κινήτρων συμπεριλαμβανομένου αξιολόγηση 

των επιπέδων μισθοδοσίας και του πακέτου 

ωφελημάτων, σχεδιασμός συστημάτων παρο-

χής φιλοδωρήματος και προμήθειας και προ-

γραμμάτων βραβεύσεων. 

• Επιλογή και Πρόσληψη προσωπικού, συμπερι-

λαμβανομένου προσδιορισμού των απαραίτη-

των προϋποθέσεων της θέσης εργασίας, εντο-

πισμός κατάλληλων υποψηφίων, διεξαγωγή 

προσωπικών συνεντεύξεων και πραγματοποίη-

ση κέντρων αξιολόγησης, αλλά και παροχή συμ-

βουλευτικής καθοδήγησης κατά τη διαδικασία 

πρόσληψης. 

• ∆ιεξαγωγή εξειδικευμένων προγραμμάτων εκ-

παίδευσης για περαιτέρω βελτίωση συγκεκριμέ-

νων τομέων, στη βάση των αναγκών και δεδο-

μένων του οργανισμού. 

• Παροχή ολοκληρωμένων μεταναστευτικών λύ-

σεων που καλύπτουν όλο το φάσμα αναγκών 

τόσο σε εταιρικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, 

συμπεριλαμβανομένου της έκδοσης αδειών για 

παραμονή και εργοδότηση στην Κύπρο ατόμων 

από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 

και ατόμων από τρίτες χώρες. 

• Παροχή υπηρεσιών για εφαρμογή του Προτύ-

που Investors in People, του μοναδικού διεθνώς 

αναγνωρισμένου προτύπου ποιότητας στον 

τομέα διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου 

δυναμικού, μέσω της παροχής σχετικών υπηρε-

σιών από πιστοποιημένους με το πρότυπο συμ-

βούλους της ομάδας μας, της μεγαλύτερης ομά-

δας πιστοποιημένων συμβούλων στην Κύπρο. 

• Σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης ταλέντων 

και προγραμματισμού διαδοχής, συμπεριλαμ-

βανομένου καθορισμού σχετικής στρατηγικής 

στη βάση των εταιρικών προτεραιοτήτων και του 

μακροπρόθεσμου προγραμματισμού ανθρώπι-

νου δυναμικού, εντοπισμού των καίριων θέσεων 

εργασίας και καθορισμό του αντίστοιχου προ-

φίλ, σχεδιασμός σχετικών συστημάτων αξιολό-

γησης της απόδοσης, προγραμμάτων ανάπτυξης 

και στοχευόμενου συστήματος ανταμοιβών. 

• Ανάπτυξη στρατηγικής για διαχείριση ηγετικών 

στελεχών, συμπεριλαμβανομένου διεξαγωγής 

εξειδικευμένων κέντρων ανάπτυξης στη βάση 

προκαθορισμένου προφίλ και παροχή συμβου-

λευτικών υπηρεσιών καθοδήγησης.

• Ανάληψη ∆ιαχειριστικών Υπηρεσιών Ανθρώπι-

νου ∆υναμικού ∆υναμικού (HR Outsourcing), 

συμπεριλαμβανομένου διαχείρισης κύριων 

διοικητικών λειτουργιών και διαδικασιών στον 

τομέα ανθρώπινου δυναμικού.

Σημειώνεται ότι προσφέρουμε τη δυνατότητα ηλε-

κτρονικής εφαρμογής των παραδοτέων μας, μέσω 

του ολοκληρωμένου Συστήματος ∆ιαχείρισης Αν-

θρώπινου ∆υναμικού ‘Oasys HR’, το οποίο έχει σχε-

διαστεί από τη συμβουλευτική μας ομάδα και προ-

σφέρει τη δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες 

του κάθε οργανισμού.

Πρωτοποριακές λύσεις από το Τμήμα Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της Deloitte

Η υπεροχή 
της Deloitte 
ενισχύεται

Η Deloitte επιβεβαίωσε με επιτυχία τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθεί 

στον τομέα διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Έπειτα από εκτενή επαναξιολόγηση από έμπειρους αξιολογητές του διε-

θνούς οργανισμού Investors in People διασφάλισε την ανώτατη διάκριση 

του Investors in People - Gold και παραμένει ο πρωταρχικός πρεσβευτής 

του συγκεκριμένου προτύπου στην Κύπρο. 

Οι αξιολογητές αναφέρθηκαν στις άριστες εντυπώσεις που αποκόμισαν για 

άλλη μια φορά από τα στελέχη και το προσωπικό της Deloitte και έκαναν 

εκτενή αναφορά στο άρτια οργανωμένο Τμήμα Ανθρώπινου ∆υναμικού. 

Έκαναν ιδιαίτερη μνεία στη διαφάνεια και τη διάχυση της πληροφόρησης 

που χαρακτηρίζουν τον Οργανισμό μας, καθώς και την εμπλοκή του προ-

σωπικού στον καθορισμό της Στρατηγικής Ανάπτυξης και των σχετικών 

πλάνων δράσης, την Εκπαίδευση και Ανάπτυξη, τη διασφάλιση αντικειμε-

νικής και αντιπροσωπευτικής αξιολόγησης, την επιλογή νέων μελών του 

προσωπικού, καθώς και γενικότερα στην υποβολή σχετικών εισηγήσεων 

για βελτιστοποίηση των διαδικασιών του οργανισμού. Επιστέγασμα της 

συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των πρακτικών μας, ήταν τα υψηλά επί-

πεδα δέσμευσης του προσωπικού.

Το πρότυπο Investors in People είναι:

• Το μοναδικό διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας στον τομέα 

διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

• Ένα εργαλείο που στοχεύει στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για 

ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου.

• Επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα, παρά στις διαδικασίες.

• Παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης του οράματος και των στρατηγικών 

στόχων του οργανισμού με την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε θέ-

ματα ανθρώπινου δυναμικού.

• Καλλιεργεί κουλτούρα μέτρησης του αποτελέσματος συγκεκριμένων 

ενεργειών στον τομέα διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυ-

ναμικού και της συνεχούς βελτίωσης σε επιμέρους τομείς.

Το ευρύτερο πλαίσιο του IIP αποτελείται από 196 δείκτες και καλύπτει όλους 

τους ουσιαστικούς τομείς διαχείρισης και ανάπτυξης του Ανθρώπινου ∆υ-

ναμικού. 

Άλλη μια επιβεβαίωση της επιχειρηματικής αριστείας για την Deloitte

Ο πρώτος Κυπριακός οργανισμός που 
διατηρεί με επιτυχία την ανώτατη 
διάκριση Investors in People - Gold
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Θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Για ακόμα μια χρονιά, πραγματοποιήθηκε με με-

γάλη επιτυχία η εκδήλωση καλωσορίσματος των 

νέων εκπαιδευόμενων λογιστών της Deloitte Κύ-

πρου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο 

Four Seasons. Τους εκπαιδευόμενους λογιστές του 

οργανισμού μας καλωσόρισε ο κ.Νίκος Παπακυ-

ριακού, υπεύθυνος συνέταιρος σε θέματα επαγ-

γελματικών προσόντων, ο κ. Γιώργος Παντελίδης, 

υπεύθυνος συνέταιρος του Τμήματος Ανθρώπινου 

∆υναμικού καθώς και τα στελέχη της ομάδας του 

Τμήματος Ανθρώπινου ∆υναμικού. Συγκεκριμέ-

να, ο οίκος μας για ακόμα μία χρονιά επενδύει σε 

42 νέα στελέχη οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από 

αναγνωρισμένα σε κύρος και αποτελεσματικότητα 

Πανεπιστήμια.

Θεωρούμε σημαντικό να σημειώσουμε ότι τα τε-

λευταία χρόνια, η Deloitte Κύπρου έχει ανέβει 

στην κορυφή του πίνακα των διεθνών βραβεύσε-

ων, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την ποιότητα 

των στελεχών του οργανισμού μας. Πιο συγκεκρι-

μένα, σε πρόσφατες εξετάσεις του ICAEW, η Ελένη 

Καραμάνου και η Άντρια Σάββα κατέκτησαν την 

πρώτη Θέση στα μαθήματα Tax Compliance και 

Taxation αντίστοιχα. 

Τα εν λόγω στελέχη τιμήθηκαν από τον οίκο μας 

και τονίστηκε ότι αυτά τα επιτεύγματα αποτελούν 

παράδειγμα προς μίμηση και έμπρακτη απόδει-

ξη της ποιότητας των στελεχών μας. Επιπρόσθε-

τα, οι επιτυχίες των εκπαιδευόμενων λογιστών 

μας επεκτείνονται και στις εξετάσεις του ACCA, 

όπου έχουμε λάβει συνολικά 4 βραβεία με τους 

εκπαιδευόμενους λογιστές μας Βασιλική Χριστο-

δουλίδου, Μαργαρίτα Πελίδης, Mathias Kracht 

και Ανδρέα Κυπριανού. Πιο αναλυτικά, η Βασιλι-

κή Χριστοδουλίδου, η Μαργαρίτα Πελίδης και ο 

Mathias Kracht έχουν λάβει την πρώτη θέση στο 

μάθημα Advanced Audit & Assurance, Corporate 

Reporting, και Performance Management αντί-

στοιχα. Ταυτόχρονα, ο Ανδρέας Κυπριανού ολο-

κληρώνοντας το επαγγελματικό προσόν του ACCA 

έχει καταφέρει να λάβει τη δεύτερη θέση Παγκύ-

πρια με βάση τις συνολικές βαθμολογίες του στην 

τελευταία ενότητα των μαθημάτων. Επιπρόσθετα, 

έχει καταφέρει να τιμήσει την Κύπρο και τη Deloitte 

κατακτώντας την 29η θέση παγκόσμια στη συνολι-

κή βαθμολογία των εξετάσεων για απόκτηση του 

ACCA.

Ο κ. Γιώργος Παντελίδης, αρμόδιος Συνέταιρος του 

Τομέα Ανθρώπινου ∆υναμικού, τόνισε πως αυτού 

του είδους οι διακρίσεις επιβεβαιώνουν την ικανό-

τητα της Deloitte να προσελκύει τα πιο ταλαντούχα 

στελέχη, συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση 

της ηγετικής παρουσίας του οίκου. Είναι αξιοσημεί-

ωτο ότι τα αποτελέσματα των εκπαιδευόμενων στε-

λεχών της Deloitte στις εξετάσεις του Ινστιτούτου, 

συνεχίζουν να είναι εντυπωσιακά και με ποσοστό 

επιτυχίας (δηλαδή με την πρώτη προσπάθεια) να 

ξεπερνά το 90%. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γε-

γονός ότι σήμερα η Deloitte εργοδοτεί πέραν των 

140 εκπαιδευόμενων λογιστών.

Επιχειρηματική Αριστεία, επιλέγοντας τα καλύτερα στελέχη

Αυτό το καλοκαίρι συμμετείχα στο καλοκαιρινό 

πρόγραμμα της Deloitte. ∆ουλεύοντας για 3 

εβδομάδες στα τμήματα του audit και του tax, 

μου δόθηκε η ευκαιρία να έρθω σε επαφή με 

επαγγελματείες λογιστές, οι οποίοι με την εμπει-

ρία τους στο συγκεκριμένο επάγγελμα, αλλά 

και τη σωστή καθοδήγηση, κατάφεραν να μου 

προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα όσον 

αφορά τις διαδικασίες και τη λειτουργία του 

λογιστικού επαγγέλματος. Η συνεργασία μου 

με τον κόσμο της Deloitte ήταν άψογη. Υπήρχε 

ομαδικό πνεύμα και πάντα ήταν όλοι πρόθυ-

μοι να απαντήσουν σε όλες μου τις απορίες. Οι 

εμπειρίες μου κατά τη διάρκεια των 3 εβδομά-

δων στην Deloitte, επιβεβαίωσαν την αρχική 

μου απόφαση να εργαστώ σε αυτό το λογιστικό 

οίκο και να προχωρήσω το λογιστικό επάγγελ-

μα μετά τη λήξη των σπουδών μου και την από-

κτηση του επαγγελματικού τίτλου Chartered 

Accountant.

Μαρία Θωμά 

H Deloitte σαν εταιρεία μου τράβηξε το ενδια-

φέρον από τη πρώτη στιγμή. Μετά τη συμμετο-

χή μου στο Καλοκαιρινό Πρόγραμμα σιγουρεύ-

τηκα πως είναι ένας οίκος που δικαιολογημένα 

έχει τόσο καλή φήμη αφού οι επαγγελματίες λο-

γιστές με τους οποίους δούλεψα συνεισφέρουν 

σε ένα όμορφο εργασιακό περιβάλλον και 

ταυτόχρονα παρέχουν υψηλής ποιότητας υπη-

ρεσίες στους πελάτες της Deloitte. ∆ουλεύοντας 

με τη μέντορα μου στο τμήμα του Audit, μου 

ανατέθηκαν διάφορες εργασίες και η ίδια ήταν 

πάντα πρόθυμη να μου εξηγήσει τα πάντα που 

αφορούν τον έλεγχο των εταιρειών και να μου 

απαντήσει σε οποιανδήποτε απορία είχα. Εκτός 

από τη δουλειά που έκανα στη Deloitte περισ-

σότερο με ενθουσίασε το case study που μας 

ανέθεσε η εταιρεία για παρουσίαση. Το βρήκα 

πολύ ενδιαφέρον να αναλύω νούμερα και να 

δημιουργώ ιδέες περί του θέματος με βάση τα 

δεδομένα. Γενικότερα, η εμπειρία αυτή με έκανε 

ακόμα πιο σίγουρη για το δρόμο που επέλεξα 

να ακολουθήσω στο μέλλον. Είμαι ευγνώμων 

που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία σε μια τέτοια 

μεγάλη εταιρεία και που γνώρισα αξιόλογους 

ανθρώπους με τους όποιους ανυπομονώ να 

συνεργαστώ.

Καρολίνα Ξενοπούλου

Η συμμετοχή μου στο καλοκαιρινό πρόγραμμα 

της Deloitte ήταν πρωταρχικός στόχος για μένα 

όπως και για κάθε ένα φοιτητή ο οποίος θέλει να 

ασχοληθεί επαγγελματικά σε μια τόσο ψηλού 

επιπέδου και απαιτήσεων εταιρεία. Η εμπειρία 

που αποκόμισα από το τριών εβδομάδων πρό-

γραμμα με βοήθησε να διαπιστώσω καλύτερα 

τους λόγους που η Deloitte έχει τόσο καλή 

φήμη για το εξαιρετικό εργασιακό της περιβάλ-

λον και τον τρόπο λειτουργίας της στο τμήμα 

Audit. Επιπλέον, μια πολύ θετική εμπειρία που 

είχα στο καλοκαιρινό πρόγραμμα ήταν η επί-

σκεψη μας σε γραφεία εταιρειών στις οποίες κά-

ναμε έλεγχο, η επαφή με επαγγελματίες με βοή-

θησε να κατανοήσω καλύτερα τη συμπεριφορά 

και τον τρόπο που λειτουργούμε σαν εταιρεία 

στους διάφορους επαγγελματικούς κύκλους. 

Επίσης, πολύ θετική εντύπωση μου έκανε η 

συμπεριφορά και η βοήθεια που είχα από τον 

μέντορα μου, αλλά και τους υπόλοιπους επαγ-

γελματίες λογιστές με τους οποίους είχα επαφή. 

Τελειώνοντας, σε γενικές γραμμές το καλοκαιρι-

νό πρόγραμμα πιστεύω ότι ήταν ανώτερο των 

προσδοκιών μου και με βοήθησε στο να επιβε-

βαιώσω πως ο δρόμος για την επαγγελματική 

μου σταδιοδρομία είναι αυτός που θέλω.

Ανδροκλής Γρηγορίου

Καλοκαιρινό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2014
Μέσω του καλοκαιρινού εκπαιδευτικού προγράμματος μας και στα 

πλαίσια της στρατηγικής μας για προσέλκυση ταλαντούχων στελε-

χών, υποδεχθήκαμε και φέτος φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει 

το προτελευταίο έτος των σπουδών τους και ενδιαφέρονται να απο-

κτήσουν τα επαγγελματικά προσόντα ACA ή ACCA. Κατά τη διάρκεια 

των τριών εβδομάδων οι εν λόγω φοιτητές είχαν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν, μέσα από την βιωματική εμπειρία και συνεργασία με στε-

λέχη του οίκου μας, το επάγγελμα, τις υπηρεσίες που παρέχουμε και 

κατ’ επέκταση την κουλτούρα του οργανισμού μας. Πέραν της ουσι-

αστικής εκπαίδευσης που έλαβαν, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να 

επιλύσουν και να παρουσιάσουν σε υψηλόβαθμα στελέχη του οργα-

νισμού μας, μελέτες περιπτώσεων οι οποίες βασίζονται σε υποθετι-

κά σενάρια. Με αυτό τον τρόπο είχαν την ευκαιρία να εξασκήσουν 

την επαγγελματική τους κρίση και ικανότητα ερμηνείας πραγματικών 

προκλήσεων του επιχειρηματικού γίγνεσθαι, καθώς επίσης και να 

αναπτύξουν τις δεξιότητες παρουσίασης τους. Με την ευκαιρία αυτή, 

θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα στελέχη του οργανισμού μας 

και κυρίως τους μέντορες του προγράμματος, οι οποίοι καθοδηγούν 

με μεγάλη επιτυχία τους φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών 

εβδομάδων της παρουσίας τους.

Η Deloitte, με στόχο όπως και κάθε χρόνο να στηρίξει έμπρακτα τους 

φοιτητές της Κύπρου, καθώς και να προσελκύσει ταλαντούχα στελέ-

χη, πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα «Προοπτικές Καριέρας για 

Επαγγελματίες Λογιστές» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ομιλητής της φετινής παρουσίασης ήταν ο κ. Γιώργος Παντελίδης, 

Υπεύθυνος Συνέταιρος του Τμήματος Ανθρώπινου ∆υναμικού της 

Deloitte. Οι βασικότεροι στόχοι της παρουσίασης ήταν η πληροφό-

ρηση των φοιτητών σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα ACA και 

ACCA, καθώς και για τις προοπτικές εργοδότησής τους στην Deloitte. 

H παρουσίαση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και επέδειξε υψηλό πο-

σοστό προσέλευσης. ∆εκάδες φοιτητές από διάφορα τμήματα του 

Πανεπιστημίου έδωσαν δυναμικά το παρόν τους. Την παρουσίαση 

ακολούθησε εκδήλωση στην οποία οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν στελέχη του οργανισμού μας, όσο και εκπαιδευομένους 

λογιστές και να συζητήσουν μαζί τους σχετικά με τη διαδικασία από-

κτησης του επαγγελματικού τίτλου. Μεταξύ των άλλων οι νέοι εξέφρα-

σαν τις ανησυχίες τους για το επαγγελματικό τους μέλλον εν μέσω 

κρίσης, και η Deloitte με τη σειρά της επιβεβαίωσε τη δέσμευση της να 

συνεχίσει να παρέχει θέσεις εργασίας για εκπαιδευόμενους λογιστές.

Προοπτικές καριέρας 
εκπαιδευόμενων λογιστών 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Οι διεθνείς τάσεις στον τομέα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Παγκόσμια Έρευνα της Deloitte για το έτος 2014
Στην ανάγκη για λήψη άμεσων αποφάσεων και αλ-

λαγή προσέγγισης, με σκοπό την αποτελεσματική 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στη βάση 

των δεδομένων της εποχής, καταλήγει έρευνα που 

πραγματοποίησε η Deloitte με θέμα τις διεθνείς τά-

σεις στον τομέα Ανθρώπινου ∆υναμικού, για το έτος 

2014 (Global Human Capital Trends 2014). Αποκα-

λυπτικά και για την Κύπρο είναι τα ευρήματα της 

έρευνας.

Ίσως περισσότερο από 

ποτέ η ανάπτυξη μιας 

επιχείρησης ταυτίζεται 

με την ανάγκη για στο-

χευόμενη διαχείριση 

του ανθρώπινου της 

δυναμικού, με σκοπό 

τη διαχείριση των αλυ-

σιδωτών συνεπειών της 

παγκόσμιας οικονομι-

κής ύφεσης, όπως δια-

φαίνεται μέσα και από 

τα αποτελέσματα της 

έρευνας. Παρατηρείται 

ότι η διεθνοποίηση των 

αγορών, η ανάγκη για 

ανταπόκριση στις συνεχής τεχνολογικές εξελίξεις, 

καθώς και αλλαγές στα κοινωνικοπολιτικά δρώμε-

να και τάσεις αλλά και οι αυξανόμενες νομοθετικές 

απαιτήσεις, επηρεάζουν άμεσα τομείς όπως η ηγε-

σία, η διαχείριση ταλέντων καθώς και η δυνατότητα 

ανέλιξης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. 

Ταυτόχρονα και με βάση την έρευνα, στις μέρες μας 

καταγράφεται η μεγαλύτερη πολυ-δημογραφικότη-

τα στην ιστορία του επιχειρηματικού γίγνεσθαι και 

ενεργή δράση παίρνουν οι λεγόμενοι «millennials» 

(άτομα που γεννήθηκαν μετά το 1980), οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται, μεταξύ άλλων, από ανάγκη για 

καινοτομία, φιλοδοξία, πάθος και όπως χαρακτη-

ριστικά απορρέει από τα ευρήματα της έρευνας, οι 

millennials «δεν αποζητούν μόνο τη γρήγορη ανέ-

λιξη και τις ουσιαστικές επαγγελματικές εμπειρίες…».

Στην εν λόγω έρευνα συμμετείχαν 2.532 υψηλόβαθ-

μα στελέχη εταιρειών και ανθρώπινου δυναμικού 

από 90 διαφορετικές χώρες. Στην περιφέρεια του 

«ΕΜΕΑ», που αποτελείται από χώρες της Ευρώπης, 

της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, συμμετείχαν 

1162 επιχειρήσεις, ενώ από την Κύπρο έλαβαν μέρος 

50 συμμετέχοντες, δείγμα που θεωρείται αντιπροσω-

πευτικό σε σχέση με τα τοπικά δεδομένα. Πρόκειται 

για μια από τις μεγαλύτερες διεθνής έρευνες στο 

χώρο του Ανθρώπινου ∆υναμικού.

Από την εν λόγω μελέτη διαφαίνονται δώδεκα διε-

θνείς τάσεις ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμ-

βανομένης της άμεσης ανάγκης για ανάπτυξη ηγετι-

κών ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας και  τον 

επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής εκπαίδευσης 

και ανάπτυξης. Σκοπός είναι η στοχευόμενη βελ-

τίωση των δεξιοτήτων στη βάση των παγκόσμιων 

τάσεων και αναγκών, τον επαναπροσδιορισμό των 

πρακτικών διαχείρισης και κατ’ επέκταση αξιολό-

γησης της απόδοσης, τον εντοπισμό, προσέλκυση, 

διαχείριση και διατήρηση ταλέντων, την ανάγκη για 

αξιοποίηση πρακτικών με σκοπό την ενίσχυση των 

επιπέδων δέσμευσης των εργαζομένων προς τον 

οργανισμό, την ανάπτυξη των στελεχών ανθρώ-

πινου δυναμικού, ούτως ώστε να είναι σε θέση να 

συνδέσουν τις πρωτοβουλίες ανθρώπινου δυναμι-

κού με τις εταιρικές στρατηγικές προτεραιότητες, την 

ανάγκη για αξιοποίηση ποσοτικών αναλύσεων για 

αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων στον τομέα 

διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου 

(HR analytics), τη σύνδεση των τεχνολογικών συ-

στημάτων διαχείρισης προσωπικού με άλλα συστή-

ματα του οργανισμού, την ανάγκη για απλοποίηση 

των διαδικασιών και πρακτικών εργασίας και εύ-

κολή πρόσβαση σε πληροφορίες, την αξιοποίηση 

πηγών και εξειδίκευσης από διεθνείς αγορές με ταυ-

τόχρονο πάντρεμα και εξατομικευμένη προσέγγιση 

στα τοπικά δεδομένα.

Η εν λόγω έρευνα καταγράφει ότι τα τοπικά αποτελέ-

σματα συγκλίνουν σε γενικές γραμμές των διεθνών 

και περιφερειακών τάσεων. Συγκεκριμένα, οι συμμε-

τέχοντες σε διεθνές, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

θεωρούν ότι τα επίπεδα ετοιμότητας των επιχειρήσε-

ων για ανταπόκριση στις προαναφερθέντες τάσεις σε 

σχέση με το βαθμό προτεραιότητας τους, είναι χα-

μηλά, με χαμηλότερο της ετοιμότητας για ανάπτυξη 

των ηγετικών ικανοτήτων, η οποία έχει αξιολογηθεί 

και ως η κύρια προτεραιότητα. Ταυτόχρονα, ο τομέας 

διατήρησης και δέσμευσης θεωρείται ως μια από τις 

κύριες προτεραιότητες σε όλα τα επίπεδα (σε διεθνές, 

περιφερειακό και τοπικό), ενώ ο τομέας διαχείρισης 

της απόδοσης παραμένει προτεραιότητα σε τοπικό 

επίπεδο, παρότι οι διεθνείς τάσεις καταγράφουν αλ-

λαγή στην προσέγγιση των παραδοσιακών τρόπων 

αξιολόγησης της απόδοσης. 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν επίσης να αυτό-αξιο-

λογήσουν τις δυνατότητες των προγραμμάτων και 

πρακτικών που εφαρμόζονται από τον οργανισμό 

τους σε θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώ-

πινου δυναμικού, καθώς και διαχείρισης ταλέντων. 

Τα αποτελέσματα σε διεθνές, περιφερειακό και τοπι-

κό επίπεδο ήταν χαμηλά, με συγκριτικά χαμηλότερα 

τα αποτελέσματα της Κύπρου. Σε αυτό το πλαίσιο η 

έρευνα αποκαλύπτει ότι πολλά τμήματα διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού θεωρούν οτι παρουσιά-

ζουν ελλείψεις στις δεξιότητες που απαιτούνται για 

να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις του σημερινού 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος, η οποία επηρεάζε-

ται από αλλαγές στα δημογραφικά δεδομένα, την 

τεχνολογία και τη διαρκώς μεταβαλλόμενη φύση της 

εργασίας. 

Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παραθέ-

σουν τις προθέσεις τους σε σχέση με την πιθανή επέν-

δυση τους στον τομέα διαχείρισης ανθρώπινου δυ-

ναμικού για τους επόμενους 12 με 18 μήνες. Σε αυτό 

το πλαίσιο διαφαίνεται ότι οι οργανισμοί παγκοσμί-

ως, προγραμματίζουν μέτρια αύξηση σε επένδυση 

στον τομέα ανθρώπινου δυναμικού, ως ακολούθως: 

στην Κύπρο 10% των επιχειρήσεων, ενώ σε περιφε-

ρικό επίπεδο 12% και σε διεθνές επίπεδο 13% των 

επιχειρήσεων υπολογίζουν 5% περισσότερη αύξηση. 

Επιπρόσθετα, στη βάση των αποτελεσμάτων παρα-

τηρείται ότι το 52% των ερωτηθέντων σε διεθνές επί-

πεδο, το 49% σε περιφερικό επίπεδο και το 14% των 

κυπριακών επιχειρήσεων προσβλέπουν σε ισχυρή 

προς μέτρια ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστη-

ριοτήτων για φέτος σε σχέση με το 2013, ενώ, το 30% 

των κυπριακών επιχειρήσεων εκτιμά ότι οι ρυθμοί 

ανάπτυξης του 2014 θα είναι ανάλογοι του 2013. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Παντελίδης, 

Συνέταιρος Deloitte Κύπρου και μέλος της παγκό-

σμιας ηγετικής ομάδας της Deloitte σε συμβουλευ-

τικές υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, σε σχέση 

με τα ευρήματα της εν λόγω μελέτης, «η διαχείριση 

ανθρώπινου δυναμικού καλείται να παντρέψει τις 

πρωτοβουλίες του τομέα με τους εταιρικούς στόχους 

και προτεραιότητες. Θα επιβιώσουν όσοι μείνουν 

ανταγωνιστικοί και όσοι αξιοποιήσουν τα στελέχη 

τους για να επιτύχουν καλύτερο αποτέλεσμα από 

τον ανταγωνισμό». Εν κατακλείδι, απαιτούνται νέοι 

τρόποι ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επι-

χειρήσεων, μέσα από τη διαφοροποίηση του τρόπου 

λειτουργία τους. 

Ολόκληρη την έρευνα της Deloitte “Global Human 

Capital Trends 2014” μπορείτε να τη βρείτε μέσω 

της ιστοσελίδας www.deloitte.com/cy

Γιώργος Παντελίδης

Συνέταιρος και 

Επικεφαλής 

Συμβουλευτικών 

Υπηρεσιών 

της Deloitte

Με στόχο το καλωσόρισμα και την ενημέρωση των νέων φοιτητών καθώς και την στήριξη μας προς 

τις φοιτητικές κοινότητες, πραγματοποιήθηκαν «Ημέρες Γνωριμίας» στα κεντρικά γραφεία της Deloitte 

στη Λευκωσία των πανεπιστήμιων Lancaster, Nottingham, Manchester, LSE, Imperial και Kings. 

Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μέλη του Συνδέσμου Κύπριων Φοιτητών των πανεπι-

στημίων τους, υφιστάμενους φοιτητές των πανεπιστημίων καθώς και να ενημερωθούν σχετικά με τη 

φοιτητική και ακαδημαϊκή ζωή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι εκδηλώσεις στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία καθώς παρευρέθηκαν σε αυτές αρκετοί φοιτητές από 

διάφορους κλάδους σπουδών. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων οι πρόεδροι των Συνδέσμων Κυ-

πρίων Φοιτητών καλωσόρισαν τους φοιτητές και ευχαρίστησαν τη Deloitte για τη συνεχή και ουσι-

αστική στήριξη που τους παρέχει. Στη συνέχεια, ο κ. Γιώργος Παντελίδης, επικεφαλής του Τμήματος 

Ανθρώπινου ∆υναμικού της Deloitte, καλωσόρισε και αυτός με τη σειρά του τους παρευρισκομένους 

και τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στους ακαδημαϊκούς τους στόχους. Επίσης, ενημέρωσε τους φοιτη-

τές για τις προγραμματισμένες παρουσιάσεις που θα πραγματοποιηθούν σε πανεπιστήμια στην Αγ-

γλία τον Φεβρουάριο με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών για τις προοπτικές εργοδότησής τους 

στον Οίκο μας, όσο και την παρουσίαση των προγραμμάτων που προσφέρει η Deloitte για απόκτηση 

των επαγγελματικών προσόντων ACA ή ACCA.

«Ημέρες γνωριμίας» για Κύπριους φοιτητές της Αγγλίας
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H Deloitte για ακόμη μια φορά έδωσε δυναμικά 

το παρόν της στο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου 

Ανθρώπινου ∆υναμικού που φέτος διεξήχθηκε στις 

18 Ιουνίου 2014 στη Λευκωσία. Ο Οίκος μας ήταν 

ο κύριος χορηγός του συνεδρίου συνεχίζοντας έτσι 

την παράδοση έμπρακτης στήριξης της εν λόγω δι-

οργάνωσης εδώ και αρκετά χρόνια. 

Το φετινό συνέδριο είχε ως στόχο την παροχή 

πρακτικών λύσεων σε επίκαιρα θέματα όπως δι-

αχείριση της πολυμορφικότητας στους χώρους 

εργασίας, ενίσχυση των επιπέδων δέσμευσης 

του προσωπικού προς τον οργανισμό, αξιοποί-

ηση δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας, 

η σημασία των θετικών συναισθημάτων στο ερ-

γασιακό περιβάλλον σε περιόδους οικονομικής 

αστάθειας κ.α. 

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο κ. Γιώργος Πα-

ντελίδης, Συνέταιρος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 

της Deloitte και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβου-

λίου του Κυπριακού Συνδέσμου ∆ιεύθυνσης Αν-

θρωπίνου ∆υναμικού, ο οποίος καλωσόρισε τους 

συμμετέχοντες και αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα 

εντοπισμού καινοτόμων και στοχευόμενων πρακτι-

κών διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού, με στόχο τη διαχείριση των προκλήσε-

ων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις, στο 

ασταθές και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό 

περιβάλλον, ενώ στη συνέχεια χαιρετισμό απεύθυ-

νε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, 

κ. Ανδρέας Ασσιώτης. Κύριοι ομιλητές του συνεδρί-

ου ήταν ο Dr. Stevan Rolls Επικεφαλής του τμήματος 

Ανθρωπίνου ∆υναμικού της Deloitte Ηνωμένου 

Βασιλείου και ο κ. Simon James Day, Επικεφαλής 

του τμήματος Ανάπτυξης Ηγεσίας και ∆ιαδοχής της 

Qatargas, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις τάσεις και τις 

προκλήσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 

που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί στη σημερινή 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία καθώς και σε θέ-

ματα ανάπτυξης, διαχείρισης ταλέντων και σχεδια-

σμού πλάνων διαδοχής. 

Μια ανάλαφρη νότα έδωσαν η κα. Έλενα Κωνστα-

ντινίδου και κα. Άντρια Χριστοφή, οι οποίες ενημέ-

ρωσαν τους συμμετέχοντες για τα μυστικά της ευε-

ξίας στο χώρο εργασίας μέσω γιόγκα και υγιεινής 

διατροφής αντίστοιχα. Στη συνέχεια, πραγματοποι-

ήθηκαν παράλληλα εργαστήρια προβληματισμού, 

τα οποία συντόνισαν καταξιωμένα στελέχη του 

τομέα Ανθρώπινου ∆υναμικού της κυπριακής αγο-

ράς, στη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες εί-

χαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρί-

ες και καλές πρακτικές. Το συνέδριο έκλεισε με έναν 

τόνο αισιοδοξίας για το μέλλον, ο νεαρός Κύπριος 

επιχειρηματίας κ. Στυλιανός Λάμπρου, ιδρυτής των 

Heart Cyprus και Social Airways, όπουπεριέγραψε 

τα πρώτα του βήματα και τη μέχρι στιγμής επιτυχη-

μένη πορεία του στον επιχειρηματικό κόσμο. 

Το συνέδριο στέφθηκε με επιτυχία και οι συμμετέ-

χοντες έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από τη φε-

τεινή δομή και περιεχόμενου του συνεδρίου. 

Έντονη παρουσία της Deloitte στο Συνέδριο Ανθρώπινου Δυναμικού

Στήριξη της τελετής απονομής βραβείων 
του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ο οργανισμός μας για ακόμα μία φορά, στήριξε 

έμπρακτα την Τελετή Απονομής Βραβείων του 

Πανεπιστημίου Κύπρου για τους πρωτεύσαντες 

φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής Οικονομικών 

Επιστημών και ∆ιοίκησης για το ακαδημαϊκό 

έτος 2013-2014. Η τελετή πραγματοποιήθηκε την 

Τετάρτη 26 Ιουνίου στις κτιριακές εγκαταστάσεις 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Την απονομή για 

την φετινή χρονιά έκανε ο κ. Ανδρέας Ανδρέου, 

Συνέταιρος στο Ελεγκτικό Τμήμα,ο οποίος παρέ-

δωσε το βραβείο στους τελειόφοιτους Πρόδρο-

μο Παπανικολάου, Στέλιο Στυλιανίδη και Χρι-

στόφορο Τσέλεπο.Η χαρά για τη φετινή χρονιά 

ήταν διπλή για το γεγονός ότι ο Χριστόφορος 

Τσέλεπος έχει επιλεγεί για να εργοδοτηθεί από 

τον Οίκο μας, στα γραφεία της Λεμεσού, τον Αύ-

γουστο του 2014 ως εκπαιδευόμενος λογιστής 

με συμμετοχή στο πρόγραμμα ACA.

H Deloitte Χορηγός της 10ης 
Παγκύπριας Λογιστικής Ολυμπιάδας
Η Deloitte ήταν και φέτος ο κύρι-

ος χορηγός της 10ης Παγκύπριας 

Λογιστικής Ολυμπιάδας που για 

ακόμη μια φορά σημείωσε μεγάλη 

επιτυχία. Η φετινή Λογιστική Ολυ-

μπιάδα, που έχει καθιερωθεί πλέον 

σαν θεσμός, διεξήχθηκε σε κέντρα 

σ’ όλες τις πόλεις, από την Παγκύ-

πρια `Ενωση Καθηγητών Οικονο-

μικών Μαθημάτων (Π.Ε.Κ.Ο.Μ) σε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και το Σύνδεσμο Εγκε-

κριμένων Λογιστών Κύπρου. Στην 

10η Παγκύπρια Λογιστική Ολυ-

μπιάδα συμμετείχαν φέτος 395 

υποψήφιοι από 50 σχολεία και 

ινστιτούτα (δημόσια και ιδιωτικά) 

από όλη την Κύπρο. Στην τελετή 

βραβεύτηκαν οι μαθητές οι οποίοι 

διακρίθηκαν με χρυσά, αργυρά, 

και χάλκινα μετάλλια. Σε όσους 

πέτυχαν την εξέταση δόθηκαν 

επαίνοι και τιμητικά διπλώματα.Η 

τελετή βράβευσης ήταν υπό την 

αιγίδα του Υπουργού Οικονομι-

κών κ Χάρη Γεωργιάδη. Σκοπός 

της Ολυμπιάδας είναι η ανάπτυξη 

της ευγενούς άμιλλας, η ενθάρ-

ρυνση των μαθητών να γνωρί-

σουν καλύτερα το μάθημα της Λο-

γιστικής και συγχρόνως να δώσει 

τη δυνατότητα στους μαθητές να 

αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις 

ικανότητες και δεξιότητες τους στο 

συγκεκριμένο μάθημα. Εκ μέρους 

της Deloitte απεύθυνε χαιρετισμό 

και έκανε απονομές σε βραβευθέ-

ντες ο κ. Γιώργος Παντελίδης, Συ-

νέταιρος και Επικεφαλής. Συμβου-

λευτκών Υπρεσιών της Deloitte.  

Χαιρετισμούς επίσης απεύθυναν: 

ο Πρόεδρος της Παγκύπριας `Ενω-

σης Καθηγητών Οικονομικών Μα-

θημάτων κ. Ανδρέας Νεοφύτου, 

ο Βοηθός Γενικός Λογιστής της 

∆ημοκρατίας κ. Ανδρέας Ζαχαριά-

δης και η κα. Ειρήνη Καραμάνου, 

Associate Professor in Accounting 

του Πανεπιστημίου Κύπρου και 

ο κ. Κυριάκος Ιορδάνους, Γενικός 

∆ιευθυντής ΣΕΛΚ. 

Ο κ. Γιώργος Παντελίδης στην απονομή των βραβείων
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Θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τα Τέταρτα Περιβαλλοντικά Βραβεία, που συνδιοργάνωσαν οι 

Green Dot Κύπρου, ΑΦΗΣ και Ηλεκτρόλυση και στήριξε η Deloitte, 

πραγματοποιήθηκαν στις 5 Νοεμβρίου στη ξενοδοχείο Hilton Park, 

αναδεικνύοντας στο πλαίσιο τους δέκα συνολικά βραβευθέντες, 

που ο καθένας με τις δικές του ενέργειες και πρακτικές συνεισφέρει 

στη βελτίωση, την προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος 

στην Κύπρο. Σε μια χώρα τόσο μικρή, όπως η δική μας, οι προσπά-

θειες που άτομα, επιχειρήσεις και φορείς καταβάλλουν, ώστε να 

διατηρήσουν το περιβάλλον άθικτο στο πλαίσιο των εταιρικών ή 

άλλων δραστηριοτήτων τους, είναι αξιοσημείωτες. Η βράβευση και 

η αναγνώριση τους από ένα θεσμό, όπως τα Τέταρτα Περιβαλλοντι-

κά Βραβεία, είναι το λιγότερο που μπορούμε εμείς οι υπόλοιποι ως 

υποστηρικτές ή ως θεατές να προσφέρουμε. 

Τους υποψήφιους σε κάθε κατηγορία ανακήρυξε η Επιτροπή 

Αξιολόγησης, η οποία απαρτιζόταν από εκπροσώπους της IMH, 

της Green Dot Κύπρου και οργανισμών που ασχολούνται με την 

προστασία του περιβάλλοντος. Στις κατηγορίες ∆ράσεις Μείωσης 

Αποβλήτων, Επαναχρησιμοποίηση Προϊόντων, Πράσινο Προϊόν/

Υπηρεσία, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε Θέματα Περιβάλλοντος, 

Οργανωμένα Σύνολα με Σημαντική Περιβαλλοντική ∆ράση, Αρχή 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πράσινο Κτίριο, Πράσινο Εκπαιδευτικό 

Ιδρυμα και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας οι βραβευθέντες ανα-

δείχθηκαν μέσω διαδικασίας ψηφοφορίας, κατά την οποία έγινε 

συμψηφισμός των ψήφων της επιτροπής και του κοινού με ποσο-

στό βαρύτητας 50%-50%. Στην περίπτωση του τιμητικού βραβείου 

Green Leader Award ο βραβευθείς μόνο με ψηφοφορία των μελών 

της επιτροπής.

Η Συνέταιρος του Οίκου μας κ. Μαρία Πασχάλη είχε απομείνει κατά 

τη τελετή το Βραβείο στον Νικητή της κατηγορίας Εταιρική Κοινωνι-

κή Ευθύνη σε Θέματα Περιβάλλοντος.

Η Deloitte στηρίζει τα 4α Περιβαλλοντικά Βραβεία
Ψηφίζουμε περισσότερο πράσινο!

Συμμετοχή σε φιλανθρωπική 
εκδήλωση με τη συμμετοχή 
1.000 Αγίων Βασίληδων
Ο Οίκος μας μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής του προσφο-

ράς στήριξε εμπράκτως την αξιόλογη φιλανθρωπική εκδήλωση που 

πραγματοποίησε η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου την Κυριακή 14 

∆εκεμβρίου στη Λεμεσό. 

Συγκεκριμένα 1.000 και πλέον Αγιοι Βασίληδες συμμετείχαν στην πιο 

όμορφη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση προσφοράς. Εντονη ήταν και 

η παρουσία παλιών αυτοκινήτων-αντικών σε όλη τη διάρκεια της εκ-

δήλωσης.

Ολες οι καθαρές εισπράξεις της εκδήλωσης δόθηκαν για την οικονο-

μική στήριξη του Ανιχνευτικού Προγράμματος Ακοής Νεογνών του 

Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής.

Σημαντικές επιτυχίες στην Ημέρα 
Αθλητισμού του ΣΕΛΚ
Η Deloitte δεν καταγράφει μεγάλες 

επιτυχίες και εξαιρετικές διακρίσεις 

μόνο στην επαγγελματική αρένα, 

αλλά και εκτός από αυτή σε κοι-

νωνικές και αθλητικές εκδηλώσεις. 

Ορισμένες από αυτές τις επιτυχίες 

καταγράφηκαν στην Ημέρα Αθλη-

τισμού που διοργάνωσε πρόσφα-

τα στη Λευκωσία ο Σύνδεσμος 

Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 

(ΣΕΛΚ) για τα μέλη και τις οικογέ-

νειες τους. Συγκεκριμένα η ποδοσφαιρική μας ομάδα κέρδισε το 

χρυσό μετάλλιο και οι συνάδελφοι μας Mariya Terenti και Ευθύμιος 

∆ημοσθένους το χρυσό και αργυρό μετάλλιο στο τένις αντίστοιχα. 

Η περηφάνια και ο ενθουσιασμός των αθλητών μας, αλλά και του 

προσωπικού μας που παρευρέθηκε στο σημαντικό αυτό αθλητικό 

γεγονός ήταν έκδηλη μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων ενώ 

δόθηκε υπόσχεση από όλους ότι οι επιτυχίες αυτές του Οίκου μας θα 

συνεχισθούν και τα επόμενα χρόνια.

Η Deloitte στηρίζει το σκάκι για παιδιά μικρών ηλικιών
Ο Οίκος μας ήταν ο αποκλειστικός χορηγός του 4ου 

Παιδικού Τουρνουά Σκακιού που διεξήχθηκε πρό-

σφατα στη Λεμεσό και το οποίο διοργανώθηκε από 

την εφημερίδα ‘Vestnik Kipra’. 

Στο τουρνουά συμμετείχαν περισσότερα από 150 

παιδιά ηλικίας από 8 μέχρι και 18 χρονών. Το συ-

γκεκριμένο ετήσιο τουρνουά το οποίο διεξάγεται σε 

συνεργασία με την Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπον-

δία εφαρμόζει πιστά τους κανονισμούς όπως αυτοί 

προκηρύσσονται από την παγκόσμια σκακιστική 

ομοσπονδία FIDE.

Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του, 

ο Οίκος μας στήριξε οικονομικά την πρωτοβουλία 

του ∆ήμου Λευκωσίας στη Λεωφόρο Μακαρίου 

που αφορούσε το στόλισμα της λεωφόρου με 200 

Χριστουγεννιάτικα δέντρα για καθαρό φιλανθρω-

πικό σκοπό. Συγκεκριμένα η Deloitte επιχορήγησε 

την ενοικίαση 5 Χριστουγεννιάτικων δέντρων τα 

οποία τοποθετήθηκαν στη μετανομασθήσα Λεω-

φόρο Μακαρίου σε Λεωφόρο Χριστουγέννων για 

την περίοδο των εορτών. Τα υλικά που χρησιμο-

ποιήθηκαν για το στόλισμα των δέντρων ήταν από 

ανακυκλώσιμα μπουκάλια νερού. 

Όλες οι καθαρές εισπράξεις θα δοθούν για τις ανά-

γκες του Κοινοτικού Παντοπωλείου του ∆ήμου 

Λευκωσίας «Αγκαλιάζω».

Χριστουγεννιάτικη προσφορά

Η κα. Μαρία Πασχάλη, αριστερά, απονέμει ένα από  τα βραβεία
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The emergence of social media is having an increasingly significant impact on the way companies interact 

and engage with their audiences. Social media have broken the barriers of communication and have become 

a valuable tool for network building, collaboration and knowledge sharing. Businesses can now reach their 

target audiences globally and get their message across to a far wider range of people. 

In addition to Facebook, Deloitte Cyprus has now presence on Twitter, Linkedin and Youtube. 

Our aim is to obtain a dynamic online presence that will facilitate communication and interaction with our 

clients and the firm’s stakeholders in general, sharing of information and enhancement of the Deloitte brand 

both in the local market and abroad. Engagement with target audiences and communities around topics of 

interest along with monitoring of client feedback will enhance Deloitte’s efforts in generating new business 

and attracting new clients. 

Deloitte Cyprus: Dynamic
social media presence

On November 24 our new Deloitte.com website 

was launched as part of a broader Deloitte global 

web project, named “Digital Transformation”. 

The new site consists of three main sections: 

services, industries and careers.

The launch of this new platform presents a 

major change and development in the way we 

present our services and brand in general and 

how we attract the best talent in the market. 

The new Deloitte.com is much more than a 

system or a design refresh – it is a significant 

shift to a mobile-first and user-centric approach. 

It aims to transform the way our users share and 

communicate our site’s content as well as how 

they interact with our brand. 

The new Deloitte.com will:

• Differentiate Deloitte as a brand in the 

marketplace

• Enhance the visitors’ ability to engage with 

Deloitte

• Deliver fresh and accurate content that is 

better aligned to our propositions and go to 

market themes

• Attract the best talent, who are inspired by 

Deloitte’s digital presence

• Offer mobile-optimised experience to users 

on the go 

• Demonstrate Deloitte’s leadership across 

industries

As part of our firm’s global vision to become the 

undisputed professional services leader, Deloitte.

com will continually evolve as new innovative 

online features and capabilities will be added in 

the months and years ahead. 

Deloitte website
Major Digital Transformation

Νews

Though efforts to reform Cyprus’ banking sector are ongoing, 

attractive investment opportunities remain abundant – for clients 

who can manage the attached risk – avows Charles Charalambous, 

Managing Director and Head of Wealth Advisory Services at 

Deloitte Investment Services Limited. Charalambous underlines that 

international investor interest in the island hasn’t diminished, per se; 

investors are merely waiting for the dust of the island’s bail-in to settle. 

How does Deloitte Investment Services help its clients conduct 

successful investments?

As part of the Deloitte international network, with more than 210,000 

professionals in over 150 countries, we have the advantage of a global 

sharing of knowledge with a local adaptation and personal approach. 

This is paramount to understanding the exact needs of the client, before 

embarking on the creation of a portfolio. Equally so, we ensure that we 

are fully aware of a client’s financial profile, assess risk appetite and 

take into account any potential future material changes in the client’s 

circumstances. We use this information repeatedly while preparing a 

new portfolio or rebalancing an existing one. At Deloitte, our advisory is 

primarily based on finding the appropriate investments, dependent on 

the client’s risk appetite and investment term. 

How do you view the current availability of sound investment 

opportunities in Cyprus?

Investment opportunities exist, but calling one a “sound investment” is 

a different story; you cannot make a sound investment – you can only 

realise one. 

All investments carry certain risks and therefore it is not only prudent 

but imperative that you have an advisor to guide you through every 

step of the process. 

Nevertheless, investment opportunities are available for those who 

could absorb the risk embedded in the opportunity. 

To what extent is the reputation of the island’s banking sector directly 

linked to its appeal as an international investment destination? 

I believe it to be enormously intertwined. It is no secret that the 

reputation of Cyprus’ banking sector is at an all-time low. The three 

main banks were once approximately 7.5 times the size of the island’s 

economy, with lobbying power that has influenced Cyprus’ economy 

for years. 

Following the recent Cyprus banking sector bail-in, an inevitable 

shrinking process commenced. This process has affected immediate 

international investment as investors wait for the dust to settle. We also 

continue to have restrictions on the movement of capital, which works 

to our disadvantage. 

Reputation takes time to rebuild. However, as Cyprus has the lowest tax 

regime in the European Union and has recently enacted the Alternative 

Investment Funds (AIF) and Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Securities (UCITS) laws, these factors will assist the island in 

re-establishing its financial sector. 

For a smoother ride to recovery, however, we would welcome the 

presence of major international banks in Cyprus.

Investment Opportunities are Available for 
Those Who Can Handle the Risk

Interview wih Mr Charles Charalambous

Charles Charalambous with President Nicos Anastasiades during a 

CIFA event held at the Presidential Palace
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The ‘big five’ European leagues (Bundesliga, La Liga, 

Ligue 1, Premier League and Serie A) grew by 5% to 

€9.8bn in 2012/13, driving the total revenues of the 

European football market up 2% to €19.9 billion.

Dan Jones, Partner in the Sports Business Group at 

Deloitte, commented: “For the second consecutive year, 

each of the ‘big five’ leagues posted record revenue 

levels in 2012/13, with cumulative revenues having 

almost quadrupled since 1996/97. New television deals 

commencing in the two largest leagues will result in 

aggregate revenues exceeding €11 billion in 2013/14. 

These headline figures mask the underlying revenue 

profile of the leagues, which is ever more polarised.”

The Premier League remains, by a considerable 

distance, the world leader in revenue terms, with 

revenue rising by £165m (7%) to over £2.5 billion (€2.9 

billion) in 2012/13. Over 60% of this growth was driven 

by the two Manchester clubs and Liverpool. In euro 

terms, sterling’s devaluation meant that the gap to its 

nearest rival, the Bundesliga, reduced to €928m.

Jones added: “The majority of the Premier League’s 

revenue growth in 2012/13 arose from commercial 

sources. The Premier League’s aggregate commercial 

revenue now trails the Bundesliga by €55m, a quarter 

of the gap three years ago. For the first time, we expect 

England’s top league to lead Europe in all three main 

revenue categories in our next edition. The Premier 

League’s revenues are projected to reach around €4 

billion in 2013/14, more than the projections for La Liga 

and Serie A combined.”

Another impressive year of growth saw the Bundesliga 

further consolidate its position as the second highest 

revenue-generating league in Europe and surpass the 

€2 billion mark for the first time. Aggregate revenue 

grew by €146m (8%) to €2,018m in 2012/13, with 

the on-pitch success of Bayern Munich and Borussia 

Dortmund driving over 80% of this increase. The gap 

between the Bundesliga and Spain’s La Liga grew 

to €159m, despite the latter’s cumulative revenues 

reaching €l,859m in 2012/13. In contrast to the trend of 

recent years, the growth of €77m was not driven by the 

‘big two’ of Real Madrid and Barcelona, who together 

achieved only a modest €6m increase in revenue. 

Growth was mainly attributable to revenue generated 

from new and improved broadcast rights deals for a 

number of clubs, along with improved performances by 

Spanish clubs in the Champions League.

As a result of their return to the Champions League, 

Juventus accounted for over three-quarters of Serie 

A’s €97m (6%) revenue growth in 2012/13, with 

aggregate revenues rising to €l,682m. Italian clubs 

continue to be heavily reliant on broadcast revenue, 

which represented 59% of aggregate league revenues 

in 2012/13, the highest proportion across the ‘big five’ 

leagues. France’s Ligue 1 demonstrated the fastest rate 

of growth in euro terms, with a 14% (€161m) increase to 

€l,297m, driven entirely by Paris Saint-Germain. Whilst 

their total revenue grew by €178m, the remaining 19 

Ligue 1 clubs suffered an aggregate fall of €17m.

The ‘big five’ leagues showed restraint in terms of 

wage cost expenditure in 2012/13, with only 25% of 

the cumulative revenue growth being absorbed by 

wage cost increases. Four of the five leagues reported 

static or improving wages/revenue ratios in 2012/13 

(versus 2011/12) (Serie A 71% (74%); La Liga 56% 

(59%); Bundesliga 51% (51%); Ligue 1 66% (74%)), the 

exception being the Premier League, which saw wage 

costs grow by 8% to £l,783m (€2.1 billion). This resulted 

in a wages/revenue ratio of 71%, its highest ever level.

The Bundesliga and Premier League were the only 

two of the ‘big five’ to generate an operating profit in 

2012/13, with the former setting a new record level for 

any football league, increasing its operating profits by 

€74m (39%) to €264m. Premier League clubs’ operating 

profitability reduced by £2m in local currency terms 

to £82m (€96m). The French and Italian leagues both 

recorded notable improvements in operating losses; 

Ligue l’s €64m reduction saw it almost reach a break-

even position (€3m operating loss), whilst a €107m 

improvement in Serie A (to €53m) halted seven 

seasons of deteriorating profitability. Adam Bull, Senior 

Consultant in the Sports Business Group at Deloitte, 

commented: “The advent of UEFA’s Financial Fair Play 

Regulations, along with the interventionist measures 

taken by some of Europe’s domestic leagues, has led to 

a change of mindset for many clubs and the resulting 

improvements in operating profitability at several of 

the ‘big five’ leagues is an encouraging sign for the 

financial health of the game.”

Other key findings from the Deloitte Annual Review of 

Football Finance 2014 include:

• Broadcast revenue of €4,535m represented the 

largest component (46%) of the collective revenues 

of the ‘big five’ leagues, and will rise again in next 

year’s edition given the new Premier League and 

Bundesliga broadcast deals;

• In 2012/13, Spain’s La Liga had the largest 

broadcast revenue distribution ratio between the 

highest and lowest earning clubs at around 7:1, the 

only league to operate an individual selling regime 

for broadcast rights. The equivalent ratios in the 

other leagues were broadly: Serie A 4.4:1, Ligue 1 

3.7:1, Bundesliga 2.5:1, Premier League 1.5:1;

• Commercial revenue of €3,393m represented 

35% of the total revenue for the ‘big five’ leagues, 

and for the second consecutive year provided 

the impetus for the leagues’ cumulative growth, 

having accounted for 64% of the uplift;

• Matchday revenue of €l,874m (19%) remained 

broadly flat, as disposable incomes of many 

European fans came under continued pressure;

• Average league match attendances in 2012/13 

fell by 5% in the Bundesliga (to 41,914) with all 

but three consistent clubs recording a decline 

in average attendances. La Liga also suffered a 

reduction in attendances (to 25,464). In contrast, 

Premier League attendances rose by 4% to 35,903 

in 2012/13, a utilisation rate of over 95% and 

increased again in 2013/14 to 39,695 (a utilisation 

of almost 96%). Average attendances also rose in 

Serie A (22,591) and Ligue 1 (19,240), reversing the 

trend in both leagues over recent years;

• Outside of the ‘big five’ countries, Russia (€896m), 

Turkey (€551m) and the Netherlands (€452m) 

once again have the largest revenue-generating 

leagues;

• England’s Football League Championship is by far 

the world’s highest revenue-generating second 

tier competition, despite total revenue decreasing 

to €508m in 2012/13;

• Outside Europe, Brazil’s Campeonato Brasileiro 

Serie A is the leader for revenue generation with 

its clubs generating revenue in excess of €850m in 

2013.

Cumulative revenue of Europe’s «big five» leagues grew 
by 5% in 2012/13 to €9.8 billion

Survey – Annual Review of Football Finance

Deloitte Announces Record Global Revenues of $34.2 billion
Deloitte member firms (Deloitte) reported record aggregate revenues 

today of US $34.2 billion (€27.0 billion) for the fiscal year ending 

31 May 2014. In its fifth consecutive year of growth, Deloitte saw 

accelerated demand for its range of services in all regions of the 

world. The organisation’s aggregate revenues represent growth of 6.5 

percent in local currency, or 5.7 percent in U.S. dollars. Growth was led 

by Consulting, which experienced double-digit growth (10.3 percent 

in local currency), followed by Tax & Legal (7.7 percent). Financial 

Advisory and Enterprise Risk Services also experienced strong growth 

with 6.8 percent and 4.2 percent, respectively. Audit experienced 

growth of 2.5 percent, reflecting growth even after accounting for the 

network’s significant investment in quality around its audit service. 

Deloitte’s growth reflects its commitment to providing clients with 

high quality services through a multi-disciplinary model, delivering 

innovative solutions from strategy to implementation. Increasing 

client needs stemming from globalisation and changes in business 

models, technology, and regulations are expected to drive further 

opportunities in the year ahead. The network is also steadfastly 

committed to the growth and development of its people, with more 

than 63,000 professionals receiving training via its Deloitte University 

curricula in the past fiscal year. “By repeatedly forging new ground, 

Deloitte continues to stay ahead of the considerable disruption facing 

clients, our people, and the society in which we operate,” said Barry 

Salzberg, Deloitte Touche Tohmatsu Limited CEO.

“Member firms remain sharply focused on their unique ability to 

address the specific needs of their clients through distinctive breadth 

of skills, deep industry knowledge and strategic investments, while 

bolstering trust in the marketplace, hiring and developing the best 

talent, and delivering value to society.”

To view the full press release online visit 

www.deloitte.com/2014globalrevenue.

• The upper echelons of Europe-
an football continue to demon-
strate strong performance;

• Much of the revenue growth 
driven by a limited number of 
eminent clubs, especially from 
commercial and broadcast 
sources;

• Smaller clubs finding growth 
harder to achieve.
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Learning – Deloitte University EMEA

On the 16th December 2013, Deloitte launched Deloitte 

University Europe, Middle East and Africa (DU EMEA) to help 

staff – and ultimately clients – navigate market changes and stay 

on the leading edge of learning and innovation.  In February 

2014 Deloitte Cyprus formally became an active participating 

member of the DU EMEA. 

The Deloitte University is a place where people come together 

to learn, network and build the Firm’s culture and brand. DU 

EMEA’s curriculum is tailored to the region’s needs to deliver 

cutting-edge learning that will develop the next generation of 

international business leaders and advisers. Located in Belgium, 

the university builds on the success of Deloitte University (DU) 

launched two years ago in Westlake, Texas, USA, which has been 

attended by more than 50,000 people from over 70 countries. 

As with DU in the United States, DU EMEA courses will be led 

by current Deloitte leaders who will share their knowledge and 

on-the-job experiences in a tailored classroom setting. The 

programs within the DU EMEA curriculum were designed to 

ensure that learning remains an integral part of the workplace 

and is practically applied in the most effective way. The 

curriculum has been developed to bring high value to business 

and includes business development, leadership, functional, and 

industry learning.

Competition for talent in the coming years will be challenging. 

Deloitte University EMEA will help the organization attract and 

retain talent by distinguishing Deloitte from its competitors. 

The aim will be to develop comprehensive, innovative and 

impactful solutions to the challenges faced by clients and by 

society. Deloitte University EMEA is considered to be the place 

for current Deloitte leaders to inspire and develop the next 

generation.

Dolce La Hulpe Brussels is the primary location for central DU 

EMEA training. This is a well-known conference facility in a city 

symbolizing the spirit of international cooperation on which 

DU EMEA is founded, and is easily accessible to visitors from 

across Europe and beyond. DU EMEA will also make use of the 

facilities at Dolce Chantilly (France) to provide extra flexibility 

and options.

Deloitte University however is more than a physical location. 

“It represents the global expansion of a different, and we 

think better, way of doing business. As a professional services 

organization, we need smart, well-trained people to serve our 

clients across borders. Deloitte professionals are the greatest 

asset we have, and we’re committed to investing in them and 

developing them as leaders,” said Barry Salzberg, Global CEO 

of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). “We launched the 

first DU in the U.S. two years ago. In that short time it’s become 

successful beyond our highest expectations. This second 

university builds on that success and satisfies a need in Europe, 

the Middle East and Africa.”

Deloitte Cyprus formally became an active participating 

member of the DU EMEA in February 2014, and is currently being 

represented by Stavros Panayides in the Learning Council and 

George Pantelides in the Talent Council. During 2014/2015 an 

approximate number of 39 people are expected to participate 

in various milestone courses to be held at DU EMEA and benefit 

from the various opportunities and the significant personal/

business developmental prospects described above. Deloitte 

Cyprus is committed to invest in its people and offer them the 

best possible developmental opportunities in both a personal 

and a professional level; this will lead to offering outstanding 

value-added service to our clients and the society in general.

Deloitte EMEA University 

Developing the best leaders is key to Deloitte Cyprus and one of the main reasons 

why they joined Deloitte University. “We want to further develop the skills, 

knowledge and behaviours of our people, as well as benefit from sector-specific 

knowledge and expertise, said George Pantelides. “Being part of Deloitte University 

will positively contribute to Deloitte Cyprus fulfilling key priorities of enhancing 

client satisfaction, improving our people’s levels of engagement and most 

importantly gaining a competitive advantage in an intensifying marketplace”. It 

is a great opportunity for our people to gain a real feeling of belonging to the 

Deloitte international family. It is a way of embracing communities of practice, 

where a group of people from different countries, meet, exchange ideas, share 

knowledge, network, learn, brainstorm, participate in workshops and share 

practical examples for managing challenges and issues. It is also a way of 

acknowledging their hard work and a strong proof of our Firm’s commitment to 

highly invest in further developing our people’s key competencies. We expect 

that as a result of these cross-border learning initiatives, our people will have the 

opportunity to benchmark themselves on an international level. We see it as a 

journey that aims to identify and facilitate better ways of doing business that will 

support us to set Deloitte ahead of the competition.

(Source: Be – Deloitte University EMEA magazine)

George Pantelides, Partner, Head of Consulting Services, Deloitte Cyprus

Our commitment to invest 
in further developing our people
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Brand news

The Deloitte brand 

stands out at Larnaca 

airport and is more 

visible than ever before 

with the impactful 

advertising in the 

VIP corridor 

of the airport. 

The entire corridor 

effective the 22nd 

of December 2014, 

is “dressed”  in an 

innovative way 

with the Deloitte 

colours and slogans.

Our brand is at the heart of everything we do
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Ειδήσεις

Η Deloitte ίδρυσε Κέντρο Τραπεζικής Ένωσης με έδρα τη Φρανκφούρτη 
Η πρωτοβουλία για την Τραπεζική Ένωση αποτελεί το πιο φιλόδοξο εγ-

χείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από τη δημιουργία του ευρώ. 

Πρόκειται για μια θεμελιώδη αναδιάρθρωση της εποπτείας του χρημα-

τοπιστωτικού τομέα, και αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα της νομι-

σματικής ένωσης. Το εγχείρημα αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για 

την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη δομή του τραπεζικού τομέα. Σε αυτό 

το πλαίσιο, το νέο όργανο προληπτικής εποπτείας, ο Ενιαίος Εποπτικός 

Μηχανισμός (ΕΕΜ), υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

(ΕΚΤ) και με έδρα τη Φρανκφούρτη, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στο μετασχηματισμό του κλάδου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

στην Ευρώπη. Αυτές οι αλλαγές θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις τράπε-

ζες της Ευρωζώνης, και όχι μόνο, επηρεάζοντας τα επιχειρηματικά τους 

μοντέλα και στρατηγικές. Για το λόγο αυτό, η Deloitte, η κορυφαία εταιρεία 

παγκοσμίως στην παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών, έχει ιδρύσει το Κέ-

ντρο Τραπεζικής Ένωσης στη Φρανκφούρτη (BUCF), ένα ισχυρό πανευρω-

παϊκό κέντρο προς εξυπηρέτηση των αναγκών και απαιτήσεων των πελα-

τών της. Υπό το πρίσμα της Τραπεζικής Ένωσης, το BUCF θα είναι υπεύθυνο 

για τα ακόλουθα:

• Τον έγκαιρο εντοπισμό των προκλήσεων με τις οποίες έρχονται αντιμέ-

τωπες οι εποπτευόμενες από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό τράπεζες 

και την παροχή άμεσης υποστήριξης στις διοικήσεις τους.

• Να δρα ως καταλύτης για την κεντρική διαχείριση των δεξιοτήτων και 

εμπειριών της Deloitte. Το Κέντρο θα παρέχει ένα ενιαίο σημείο επαφής 

παρέχοντας διασυνοριακή υποστήριξη ανταποκρινόμενοι στις απαιτή-

σεις των πελατών μας με διεθνείς δραστηριότητες.

• Να παρέχει αναλύσεις και εκθέσεις από εξειδικευμένα στελέχη της 

Deloitte σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοικήσεις 

των τραπεζών.

• Την υποστήριξη και την ενδυνάμωση των υφιστάμενων ισχυρών σχέ-

σεων της Deloitte με την ΕΚΤ/ΕΕΜ και των εθνικών εποπτικών αρχών. 

Για τη δημιουργία αυτού του κέντρου, η Deloitte έχει συγκροτήσει μια δι-

επιστημονική ομάδα έμπειρων εξειδικευμένων στελεχών και εμπειρογνω-

μόνων στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από τα γραφεία 

της σε όλη την Ευρώπη. Του Κέντρου ηγείται ο Hans-Jürgen Walter, Επι-

κεφαλής του Κλάδου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Deloitte στη 

Γερμανία και στελεχώνεται από εξειδικευμένα στελέχη από Αυστρία, Βέλ-

γιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ισπανία, Πορτο-

γαλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, το Κέντρο θα υποστηρίζεται από 

τους Κλάδους Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών των εταιρειών μελών του 

δικτύου της Deloitte σε όλη την Ευρωζώνη και από τον Helmut Bauer, ειδι-

κό σύμβουλο της Deloitte σε σχέση με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και πρώην ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο και επικεφαλής της Τραπεζικής 

Εποπτείας στην Ομοσπονδιακή Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπη-

ρεσιών στη Γερμανία.

Συνεργασία με το Κέντρο Κανονιστικής Στρατηγικής της Deloitte για τις 

περιοχές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (ΕΜΕΑ) 

Το Κέντρο Τραπεζικής Ένωσης στη Φρανκφούρτη θα συνεργαστεί στενά με 

το Κέντρο Κανονιστικής Στρατηγικής της Deloitte EMEA (ECRS). Με έδρα το 

Λονδίνο και με δορυφορική παρουσία στη Φρανκφούρτη, το ECRS απαρ-

τίζεται απόμια ομάδα εμπειρογνωμόνων σε κανονιστικά θέματα, από δια-

φορετικές εταιρείες-μέλη του δικτύου της Deloitte στην περιοχή, η οποία 

παρακολουθεί στενά τις κανονιστικές εξελίξεις και παρέχει μια αντικειμενι-

κή άποψη των ευκαιριών και των προκλήσεων για τα χρηματοοικονομικά 

ιδρύματα. Του κέντρου ηγούνται οι Clifford Smout και David Strachan, 

πρώην ανώτεραστελέχη της εποπτικής αρχής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σχετικά με την Deloitte στην περιοχή ΕΜΕΑ

Η Deloitte στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής συ-

γκεντρώνει 88 χώρες και περισσότερα από 70.000 εξειδικευμένα στελέχη. 

Χάρη στο εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας, προσφέρονται διασυνοριακές 

επαγγελματικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την περιοχή.

Σχετικά με τον Κλάδο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 

της Deloitte στην περιοχή ΕΜΕΑ

Ο Κλάδος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Deloitte σε Ευρώπη, Μέση 

Ανατολή και Αφρική δραστηριοποιείται ενεργά σε 28 χώρες και αποτελείται 

από 1.000 και πλέον συνεταίρους και περισσότερα από 10.000 εξειδικευμέ-

να στελέχη με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των χρηματοοι-

κονομικών υπηρεσιών.

Απόψεις ειδικών της Deloitte για το Κέντρο Τραπεζικής  Ένωσης

Ο Hans-Jürgen Walter, Επικεφαλής του Κέντρου Τραπεζικής Ένωσης στη 

Φρανκφούρτη σχολίασε: «∆ιανύουμε μια περίοδο πρωτοφανών αλλαγών 

στον τομέα της εποπτείας των τραπεζών, τόσο από την άποψη των αναδι-

ατάξεων των φορέων με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων στον τομέα της 

εποπτείας, καθώς και την πολυπλοκότητα και την αλληλεπίδραση μεταξύ 

των διαφόρων κανόνων. Το Κέντρο Τραπεζικής Ένωσης στη Φρανκφούρτη 

είναι η απάντηση της Deloitte στις μείζονες προκλήσεις του κλάδου των 

Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών που απορρέουν από την πρόσφατη δημι-

ουργία της Τραπεζικής Ένωσης».

Ο Αλέξης Αγαθοκλέους, Επικεφαλής του Κλάδου Χρηματοοικονομικών 

Υπηρεσιών για την Κύπρο σχολίασε: «Η Τραπεζική Ενοποίηση αποτελεί μια 

ιστορική στιγμή για την Ευρωζώνη και κομβικό σημείο για την μετεξέλιξη 

των Κυπριακών Τραπεζών. Η δημιουργία του Κέντρου Τραπεζικής Ένωσης 

στη Φρανκφούρτη αποτελεί την πλατφόρμα μέσω της οποίας η Deloitte θα 

ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες των Κυπριακών Τραπεζών».

Σε χαιρετισμό του στη Συνέλευση του Συνδέσμου Cyprus Oil & 

Gas που πραγματοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 15 ∆εκεμβρίου 2014 

στη Λευκωσία, ο Συναίτερος και Επικεφαλής σε Θέματα Oil & Gas 

της Deloitte κ. Νίκος Παπακυριακού ανάφερε μεταξύ άλλων ότι 

ο ρόλος του Συνδέσμου είναι πολύ σημαντικός και στο μέλλον 

θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα στην Κύπρο.

Ο κ. Παπακυριακού αναφέρθηκε επίσης στις σημαντικές υπηρε-

σίες που προσφέρει η Deloitte στον τομέα του πετρελαίου και 

φυσικού αερίου και της ενέργειας γενικότερα στην Κύπρο. Τό-

νισε ότι οι 20 και πλέον εξειδικεύμενοι επαγγελματίες της στην 

Κύπρο με τις γνώσεις και την πείρα τους προσφέρουν τα μέγιστα 

στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την ανεύρεση 

κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική 

Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου. 

Μάλιστα, επισήμανε ότι αυτοί περιλαμβάνονται στο ευρύτερο 

δίκτυο των 3.000 ειδικών της Deloitte διεθνώς που ασχολούνται 

με τον τομέα του πετρελαίου και φυσικών πόρων.

Ακόμα είπε ότι η Deloitte άρχισε να ασχολείται με τον τομέα Oil 

& Gas από την αρχή και συγκεκριμένα πριν από 6 χρόνια, όταν 

η Noble Energy δραστηριοποιήθηκε στην Κύπρο. 

Λόγω της εμπειρίας μας πρόσθεσε, είμαστε σε θέση να εξυπη-

ρετήσουμε τις επιχειρήσεις του τομέα, προσφέροντας ένα ευρύ 

φάσμα των υπηρεσιών μας.

Η συνέλευση ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργού Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη 

ο οποίος και αυτός με τη σειρά του χαιρέτησε τους παρευρισκο-

μένους.

Η Deloitte χορηγός της Συνέλευσης του Συνδέσμου Cyprus Oil & Gas


