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Έτος ανάπτυξης και μεταρρύθμισεων το 2016
Απαιτείται αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας
Μετά τη βελτίωση των δημοσίων οικονο-

μικών, την εμφάνιση θετικού ρυθμού ανά-

πτυξης και την ενίσχυση της διεθνούς αξι-

οπιστίας της οικονομίας μας, τη νέα χρονιά 

απαιτείται άμεση προώθηση των αναγκαίων 

μεταρρυθμίσεων και ταυτόχρονη αξιοποίη-

ση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

της Κύπρου.

Αυτό υπογραμμίζει ο Ανώτερος Εκτελεστι-

κός Σύμβουλος της Deloitte κ. Χρίστης Μ. 

Χριστοφόρου αναφερόμενος στις προοπτι-

κές της κυπριακής οικονομίας για το 2016 

και προσθέτει ότι η χώρα μας έχει τα εχέγγυα 

και τις δυνατότητες να καταστήσει την κρίση 

μια κακή ανάμνηση για όλους μας.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοφόρου, η θετική 

ανατροπή που σημειώθηκε το 2015 σε βα-

σικά μεγέθη και δείκτες της οικονομίας, μας 

δίνει την ευχέρεια να προχωρήσουμε ακό-

μα πιο μπροστά για να πετύχουμε το στόχο 

της διαχρονικής ανάπτυξης για τα επόμενα 

χρόνια.

Ωστόσο, διευκρινίζει ότι για να συμβεί αυτό 

θα πρέπει :

• Να προχωρήσουμε άμεσα στην προώ-

θηση των απαιτούμενων μεταρρυθμί-

σεων τόσο στο δημόσιο, όσο και στον 

ιδιωτικό τομέα.

• Να προωθήσουμε τα προγραμματισμέ-

να μεγάλα έργα υποδομής.

• Να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεο-

νεκτήματα της χώρας μας καθώς και τους 

νέους τομείς με κυριότερο την ενέργεια.

• Να προωθήσουμε λύσεις για επίλυση 

των προβλημάτων της πραγματικής οι-

κονομίας.

Στα πλαίσια αυτά, ο κ. Χριστοφόρου επι-

σημαίνει ότι ο τομέας των επαγγελματικών 

υπηρεσιών στον οποίο πρωταγωνιστεί η 

Deloitte, είναι πανέτοιμος για τις νέες προ-

κλήσεις, ώστε να πετύχουμε τους στόχους 

μας στη νέα εποχή που έρχεται για τον τόπο.

Η συνέντευξη του κ. Χριστοφόρου έχει ακο-

λούθως :

Πως βλέπετε την πορεία της κυπριακής οι-

κονομίας και ποιες οι εκτιμήσεις σας για το 

2016 ;

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το 2015 υπήρξε μια 

θετική αντίδραση της οικονομίας, με αποτέ-

λεσμα να υπάρξει σημαντική βελτίωση σε 

βασικά μεγέθη και δείκτες της. Αναφέρομαι 

στο δημόσιο χρέος, το οποίο περιορίστηκε 

στο 108% του ΑΕΠ και στο δημοσιονομικό 

έλλειμμα το οποίο μειώθηκε κάτω από το 

3% του ΑΕΠ, τηρώντας τα κριτήρια του Μά-

αστριχτ. Ακόμα θεωρώ σημαντική εξέλιξη τη 
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Νέες αλλαγές 
στη Φορολογική 
Νομοθεσία
Στις 10 ∆εκεμβρίου 2015, η Βουλή των 

Αντιπροσώπων, ψήφισε σειρά τροπο-

ποιήσεων στους πιο κάτω φορολογικούς 

Νόμους, που δημοσιεύτηκαν στην Επίση-

μη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 17 

∆εκεμβρίου 2015.

• Περί Φορολογίας του Εισοδήματος 

Νόμος

• Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών 

Κερδών Νόμος

• Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φό-

ρων Νόμος

Οι τροποποιήσεις έχουν ως κύριο σκοπό 

τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού 

συστήματος και την παροχή φορολογι-

κών κινήτρων για την προσέλκυση επεν-

δύσεων. 

Πιο κάτω παραθέτουμε σε συντομία τις 

σημαντικότερες αλλαγές που έχουν ψη-

φιστεί.

Περί Φορολογίας 

του Εισοδήματος Νόμος

• Φοροαπαλλάσονται τα κέρδη από 

συναλλαγματικές διαφορές με εξαί-

ρεση τα κέρδη επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην εμπορία 

συναλλάγματος.

• Επεκτείνεται η περίοδος παραχώρη-

σης της φορολογικής απαλλαγής του 

20%/50% για άτομα τα οποία ήταν 

κάτοικοι εκτός της ∆ημοκρατίας πριν 

την έναρξη εργοδότησης τους στη 

∆ημοκρατία.

• Στις περιπτώσεις αύξησης των κερ-

δών (από τον Έφορο Φορολογίας) 

μιας επιχείρησης αναφορικά με συ-

ναλλαγές της με άλλη συνδεδεμένη 

επιχείρηση, ο νόμος πλέον προβλέπει 

την παραχώρηση στην άλλη επιχεί-

ρηση αντίστοιχης φορολογικής έκ-

πτωσης.

• Περιορίζεται το ύψος της φορολο-

γικής ζημιάς από την εκμετάλλευση 
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Θέματα ποιότητας υπηρεσιών

Η Deloitte πέρασε με άριστα από διάφορους ελέγχους
To 2015 ήταν ακόμα μία χρονιά δοκιμασίας και πρόκλησης για τον οίκο 

της Deloitte Κύπρου, εφόσον πέρασε από διαφορετικούς ελέγχους, 

τόσο εσωτερικά από τον παγκόσμιο μας οργανισμό όσο και από εξω-

τερικούς οργανισμούς. Εντούτοις, ο Οίκος μας πέρασε με άριστα από 

όλους τους ελέγχους. 

Οι εσωτερικοί ελέγχοι προέρχονταν από τον παγκόσμιο μας οργανισμό 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). Οι έλεγχοι αυτοί αφορού-

σαν στις διαδικασίες και τακτικές που εφαρμόζουμε στην παροχή ελε-

γκτικών υπηρεσιών, ως επίσης και στην παροχή υπηρεσιών διαχείρι-

σης κινδύνων, αλλά και στους τομείς της  ποιότητας και ανεξαρτησίας. 

Οι έλεγχοι αυτοί εμπίπτουν μέσα στα πλαίσια του προγράμματος που 

εφαρμόζει η DTTL για εξέταση των οίκων μελών της (practice review 

program) σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Εξέταση των διαδικασιών ως προς τη παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών, 

παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων, αλλά και στους τομείς της  

ποιότητας και ανεξαρτησίας

Ο έλεγχοι αυτοί πραγματοποιήθηκαν εντός του Ιούλιου και Αυγούστου 

το 2015. Πρώτα, διενεργήθηκε ο έλεγχος ως προς την συμμόρφωση σε 

θέματα ανεξαρτησίας και αμέσως μετά ακολούθησε ο έλεγχος παροχής 

ελεγκτικών υπηρεσιών. Τέλος, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος ως προς τις 

υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων. 

Οι φετινοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από 8μελή επιτροπή η οποία 

αποτελείτο από διευθυντές και συνέταιρους από γραφεία της Deloitte 

Βελγίου, Γερμανίας, Ελλάδας, Ιταλίας, Ισραήλ και Αλβανίας. Της ομάδας 

ηγείτο ο Pierre-Hugues Bonnefoy, συνέταιρος στο γραφείο της Deloitte 

στις Βρυξέλλες.

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

τικές που ακολουθεί η Deloitte στους ακόλουθους τομείς: Ανεξαρτησία, 

ποιότητα, διοίκηση, ανθρώπινο δυναμικό, φήμη συμπεριλαμβανομέ-

νης φυσικά της εφαρμογής των διαδικασιών ελέγχου. 

Τα αποτελέσματα της φετινής επιθεώρησης ήταν πολύ ικανοποιητικά και 

τα σχόλια από τους επιθεωρητές ήταν πραγματικά πολύ τιμητικά, επιβε-

βαιώνοντας 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, σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα και την εξειδικευμένη μεθοδολογία της Deloitte.

Έλεγχος Τμήματος Πληροφορικής

Το Φεβρουάριο του 2015, η διεθνής ομάδα ελέγχου τμημάτων πληρο-

φορικής της Deloitte, επισκέφθηκε το τοπικό Τμήμα Υπηρεσιών Πληρο-

φορικής για να διενεργήσει την ετήσια Εκτίμηση Ωριμότητας Προτύπων 

Πληροφορικής & Κινδύνου (IT Standards Risk Maturity Assessment). 

Όπως και τα προηγούμενα δύο έτη το τοπικό Τμήμα Υπηρεσιών Πληρο-

φορικής εκτιμήθηκε με βαθμό “AA”.

Έλεγχος από το ΣΕΛΚ

Τον Νοέμβριο του 2015 επιθεωρητές από τον ACCA (Association of 

Certified Chartered Accountants) του Ηνωμένου Βασιλείου για λογα-

ριασμό του ΣΕΛΚ( Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου), ο οποί-

ος αδειοδοτεί τους ελεγκτικούς οίκους, πραγματοποίησε έλεγχο (Audit 

Monitoring) σε ότι αφορά τους ελέγχους μας σε ένα δείγμα πελατών 

Πιστοποίηση ISO

μας. Ο έλεγχος επίσης κάλυψε και τη συμμόρφωση σε θέματα Καταπο-

λέμησης Ξεπλύματος Βρόμικου Χρήματος ( Anti-Money Laundering). 

Παρά το ότι τα επίσημα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί ο 

Οίκος αναμένει ότι τα αποτελέσματα θα είναι ικανοποιητικά και θα πά-

ρει την ανάλογη πιστοποίηση. 

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 στην 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 τη 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 3 ∆εκεμβρίου 

2015, 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.

  

 

ISO 9001

Σεμινάριο της Deloitte για την Ηθική

Η Deloitte δίνοντας τεράστια σημασία για θέματα Ηθικής 
διοργάνωσε πρόσφατα εκπαιδευτικό σεμινάριo 

στo οποίo συμμετείχε όλο το προσωπικό της
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άλλων περιουσιακών στοιχείων, το οποίο δύναται να συμψηφιστεί με άλλα 

εισοδήματα ή να μεταφερθεί σε επόμενα έτη στο 20%.

• Με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο συμψηφι-

σμού ζημιών. Επίσης δεν φοροαπαλλάσονται μερίσματα που λαμβάνει η 

μητρική εταιρεία στο βαθμό που τα κέρδη αυτά εκπίπτουν από το φόρο της 

θυγατρικής εταιρείας.

• Επεκτείνεται η παραχώρηση της αυξημένης κεφαλαιουχικής έκπτωσης που 

ισχύει για αγορές μηχανημάτων και εγκαταστάσεων (20%) και βιομηχανι-

κών και ξενοδοχειακών κτιρίων (7%) μέχρι και το 2016.

• Επεκτείνεται ο όρος «∆ημοκρατία» και ο όρος «μόνιμη εγκατάσταση» ώστε 

να υπάγονται σε φόρο εισοδήματος δραστηριοτήτων εντός των χωρικών 

υδάτων της Κύπρου που σχετίζονται με τους φυσικούς της πόρους.

• Εισάγεται φόρος παρακράτησης 5% σε εισόδημα που αποκτείται από πη-

γές εντός της ∆ημοκρατίας, από μη κάτοικο στη ∆ημοκρατία, το οποίο δεν 

πηγάζει από μόνιμη εγκατάσταση στη ∆ημοκρατία, για υπηρεσίες που 

ασκούνται εντός των χωρικών υδάτων της Κύπρου που σχετίζονται με τους 

φυσικούς της πόρους.

• Αίρεται η ασάφεια που υπήρχε αναφορικά με την παραχώρηση φορο-

λογικής έκπτωσης για συνεισφορές σε ασφαλιστικές εταιρείες για σχέδιο 

σύνταξης ή σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λόγω της απουσίας 

σχετικών κανονισμών, έτσι ώστε τα σχέδια πλέον να εγκρίνονται από τον 

Έφορο Φορολογίας.

• Εισάγονται ασφαλιστικές δικλείδες για τη μη κατάχρηση των διατάξεων του 

Νόμου για αναδιοργανώσεις εταιρειών χωρίς φορολογικές επιπτώσεις.

• ∆ύναται η επιβολή τελών από το Τμήμα Φορολογίας για έκδοση γνωμά-

τευσης επί φορολογικών θεμάτων και για έκδοση πιστοποιητικών φορολο-

γικής κατοικίας.

Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος

• Υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών τα κέρδη που προκύπτουν 

από την πώληση μετοχών εταιρειών, οι οποίες έμμεσα κατέχουν ακίνητη 

ιδιοκτησία που βρίσκεται στη ∆ημοκρατία μέσω της συμμετοχής τους άμε-

σα ή έμμεσα σε εταιρεία η οποία κατέχει την ακίνητη ιδιοκτησία στην έκτα-

ση που η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας υπερβαίνει τουλάχιστο το 50% της 

αξίας των μετοχών που διατίθενται. 

• Υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών τα κέρδη που προκύπτουν 

από την πώληση μετοχών εταιρειών οι οποίες άμεσα ή έμμεσα κατέχουν 

ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στη ∆ημοκρατία στις περιπτώσεις όπου 

το κέρδος από την πώληση των μετοχών αυτών είναι δυνατόν να θεω-

ρείται αποτέλεσμα εμπορικής δραστηριότητας και να απαλλάσσεται από 

φόρο εισοδήματος. 

• Ρυθμίζεται η περίπτωση κατά την οποία μια εταιρεία κατέχει άμεσα άλλη 

εταιρεία, η οποία κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία, ώστε κατά την αγορά της εται-

ρείας από άλλη εταιρεία, εάν έχει καταβληθεί φόρος κεφαλαιουχικών κερ-

δών, να υπολογίζεται ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών μόνο στο κέρδος 

για το οποίο δεν καταβλήθηκε φόρος κεφαλαιουχικών κερδών. 

• Προβλέπεται ότι σε περίπτωση πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας μεταξύ συν-

δεδεμένων προσώπων, η τιμή πώλησης θα λογίζεται το ποσό της αγοραίας 

αξίας της ιδιοκτησίας κατά την ημερομηνία της διάθεσης, όπως αυτή θα 

υπολογίζεται από τον Έφορο Φορολογίας.

Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος

• Προβλέπεται η επιστροφή προσωρινού φόρου σε περίπτωση που υπερ-

βαίνει το ορθό ποσό του φόρου που έπρεπε να καταβληθεί.

Αναδιαρθρώσεις δανείων

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 16 ∆εκεμβρίου, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψή-

φισε, τροποποιήσεις σε εφτά φορολογικούς νόμους που αφορούν τις φορο-

λογικές επιπτώσεις που πηγάζουν από τις αναδιαρθρώσεις δανείων. Κύριος 

σκοπός των τροποποιήσεων είναι η απαλλαγή των αναδιαρθρώσεων από 

οποιοδήποτε φορολογικό κόστος για περίοδο 2 ετών.

Φορολογικά

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 1

Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σημαντικές τρο-

ποποιήσεις στη Φορολογική Νομοθεσία με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του 

νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη φορολόγηση νομικών και φυσικών 

προσώπων, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου στην προ-

σέλκυση ξένων επενδύσεων καθώς και την αναζωογόνηση της αγοράς στο 

τομέα των ακινήτων. Εν συντομία παραθέτουμε πιο κάτω τις σημαντικότερες 

εκ των τροποποιήσεων που έχουν ψηφιστεί και αφορούν:

• την παροχή φορολογικής έκπτωσης σε εταιρείες μέσω νοητής έκπτωσης 

τόκων επί νέων κεφαλαίων στον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο,

• την εισαγωγή του όρου «κατοικίας» στον Περί Έκτακτης Εισφοράς για την 

Άμυνα Νόμο, και 

• την απαλλαγή από τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών για διάθεση ακί-

νητης ιδιοκτησίας που αποκτήθηκε μέχρι και την 31η ∆εκεμβρίου 2016 

στον Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο.

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις δημοσιεύθηκαν στην επίσημη εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας και ισχύουν από την 16η Ιουλίου 2015.

Εισαγωγή Νοητής Έκπτωσης Τόκου επί Νέων Κεφαλαίων 

στον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος

Σύμφωνα με το νέο Άρθρο 9Β του Περί Φορολογίας του Εισοδήματος (ΦΕ) 

Νόμου, εταιρείες κάτοικοι Κύπρου ή εταιρείες μη κάτοικοι Κύπρου με μόνιμη 

εγκατάσταση στη Κύπρο, μπορούν να διεκδικούν από το φορολογητέο τους 

εισόδημα, φορολογική Νοητή Έκπτωση Τόκου (ΝΕΤ) σε νέα κεφάλαια, υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η ΝΕΤ υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα 

«νέα κεφάλαια» που ανήκουν στην επιχείρηση και που χρησιμοποιούνται 

από αυτή για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της, με το «επιτόκιο ανα-

φοράς». «Επιτόκιο αναφοράς», ορίζεται ως το επιτόκιο απόδοσης δεκαετούς 

κυβερνητικού ομολόγου του κράτους στο οποίο επενδύονται τα νέα κεφά-

λαια, αυξημένο κατά 3 εκατοστιαίες μονάδες, με κατώτατο όριο το επιτόκιο 

απόδοσης δεκαετούς κυβερνητικού ομολόγου της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, 

αυξημένο κατά 3 εκατοστιαίες μονάδες κατά την 31η ∆εκεμβρίου του έτους 

που προηγείται του φορολογικού έτους. «Νέα κεφάλαια», θεωρούνται τα κε-

φάλαια που έχουν εισαχθεί στην επιχείρηση κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2015, αλλά τα οποία δεν περιλαμβάνουν ποσά που έχουν κεφαλαιοποιηθεί 

και προέρχονται από επανεκτίμηση κινητών ή ακίνητων αξιών. 

Το ποσό της έκπτωσης επί ιδίων κεφαλαίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το πο-

σοστό του 80% του φορολογητέου εισοδήματος προτού αφαιρεθεί από αυτό 

η προβλεπόμενη NET. Ως αποτέλεσμα, με εταιρικό φορολογικό συντελεστή 

12,5% και ανάλογα με το επίπεδο κεφαλαιοποίησης, εταιρείες δύναται να 

καταλήγουν να φορολογούνται με αποτελεσματικό φορολογικό συντελεστή 

έως και 2,5%. Με τις πρόνοιες τις νέας νομοθεσίας οι εταιρείες ενθαρρύνονται 

να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες τους από ίδια κεφάλαια περιορίζο-

ντας τον ισχύον συμβατικό τρόπο χρηματοδότησης τους μέσω δανεισμού. 

Απώτερος σκοπός, η ενθάρρυνση εισαγωγής νέων κεφαλαίων σε εταιρείες 

φορολογικούς κάτοικους της Κύπρου, ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη της 

Κυπριακής οικονομίας. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι, η νομοθεσία πε-

ριλαμβάνει μια σειρά μέτρων για την παρεμπόδιση της διεκδίκησης τέτοιας 

έκπτωσης δύο φορές ή στην περίπτωση όπου ο Έφορος Φορολογίας κρίνει 

ότι έχουν γίνει ενέργειες ή συναλλαγές χωρίς ουσιαστικό, οικονομικό ή εμπο-

ρικό σκοπό, για την παραχώρηση της προβλεπόμενης έκπτωσης. 

Εισαγωγή του όρου «κατοικία» (domicile) 

στον Περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα Νόμος 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του βασικού νόμου όπως αυτός ίσχυε πριν από 

την πρόσφατη τροποποίηση, φορολογικός κάτοικος Κύπρου (άτομο το 

οποίο παραμένει στη ∆ημοκρατία για περισσότερο από 183 ημέρες στο 

φορολογικό έτος) υπόκειται σε έκτακτη αμυντική εισφορά (ΕΑΕ) επί των με-

ρισμάτων, τόκων και ενοικίων. Με την εισαγωγή του νέο όρου «κατοικία» 

(domicile), φορολογικός κάτοικος Κύπρου θα υπόκειται σε έκτακτη αμυντική 

εισφορά εάν έχει και την κατοικία (domicile) του στην Κύπρο. Κύριος σκοπός 

της εν λόγω τροποποίησης είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων με την 

ενθάρρυνση αλλοδαπών υπηκόων να μεταφέρουν την έδρα των επιχειρή-

σεων τους στην Κύπρο η οποία μπορεί να είναι η βάση των δραστηριοτή-

των τους, δημιουργώντας έτσι πραγματική υπόσταση στην ∆ημοκρατία (real 

substance). Άτομο θεωρείται ότι έχει «κατοικία» (domicile) στη ∆ημοκρατία 

εάν έχει κατοικία καταγωγής στη ∆ημοκρατία με βάση τις διατάξεις του περί 

∆ιαθηκών και ∆ιαδοχής (∆∆) Νόμου (που καθορίζεται με βάση την κατοικία 

του πατέρα την χρονιά της γέννησης), εξαιρουμένου: 

• ατόμου το οποίο έχει αποκτήσει και διατηρεί κατοικία επιλογής (domicile 

of choice) εκτός της ∆ημοκρατίας, με βάση τις διατάξεις του ∆∆ Νόμου 

(δηλαδή ζει και έχει την πρόθεση να ζήσει μόνιμα σε άλλη χώρα) νο-

ουμένου ότι δεν ήταν κάτοικος στη ∆ημοκρατία όπως ορίζεται από τις 

διατάξεις του ΦΕ Νόμου, για οποιαδήποτε περίοδο τουλάχιστον 20 συνε-

χόμενων ετών πριν από το φορολογικό έτος, ή  

• ατόμου το οποίο δεν ήταν κάτοικος της ∆ημοκρατίας, όπως ορίζεται από 

τις διατάξεις του ΦΕ Νόμου, για περίοδο τουλάχιστον 20 συνεχόμενων 

ετών αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος των σχετικών διατάξεων 

του νόμου: 

Επίσης, ανεξαρτήτως της κατοικίας καταγωγής, οποιοδήποτε άτομο είναι κά-

τοικος στη ∆ημοκρατία, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του ΦΕ Νόμου, για 

τουλάχιστον 17 από τα τελευταία 20 έτη πριν από το φορολογικό έτος, λογί-

ζεται ως κάτοικος (domicile) στη ∆ημοκρατία.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι, ο τροποποιητικός νόμος εισάγει αριθμό 

μέτρων, που προβλέπουν ότι, σε περίπτωση μεταβίβασης περιουσιακών 

στοιχείων σε άτομο το οποίο δεν έχει την κατοικία (domicile) του στη ∆ημο-

κρατία, και ο Έφορο Φορολογίας κρίνει ότι η μεταβίβαση έγινε με σκοπό την 

αποφυγή καταβολής ΕΑΕ, τότε οποιοδήποτε εισόδημα που προκύπτει από τα 

εν λόγω περιουσιακά στοιχεία θα υπόκειται σε ΕΑΕ. 

Απαλλαγή από το Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών επί Ακίνητης Ιδιοκτησί-

ας που αποκτήθηκε μέχρι 31 ∆εκεμβρίου 2016

Ο Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος έχει τροποποιηθεί έτσι 

ώστε τα κέρδη που προκύπτουν από την διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας η 

οποία αποκτήθηκε στην περίοδο από την 16η Ιουλίου 2015 μέχρι και την 

31η ∆εκεμβρίου 2016, να απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου κεφα-

λαιουχικών κερδών. H ακίνητη ιδιοκτησία πρέπει να αποκτήθηκε με αγορά 

ή συμφωνία αγοράς, και όχι με ανταλλαγή ή δωρεά, στην αγοραία αξία της, 

από μη συνδεδεμένο πρόσωπο. Η εν λόγω τροπολογία έγινε με γνώμονα 

την αναζωογόνηση της αγοράς του τομέα της ακίνητης ιδιοκτησίας και δεν 

ισχύει για την διάθεση μετοχών σε εταιρείες που κατέχουν ακίνητη ιδιοκτη-

σία. Είναι σημαντικό να τονίσουμε, ότι αν η διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας 

έχει τα κριτήρια εμπορίας, το σχετικό κέρδος υπόκειται σε Φόρο Εισοδήματος 

και συνεπώς δεν καλύπτεται από την απαλλαγή του κέρδους από τον φόρο 

κεφαλαιουχικών κερδών. Επιπλέον, στα πλαίσια ενθάρρυνσης αγοραπωλη-

σιών στον τομέα τον ακινήτων, παρέχεται μείωση κατά 50% στα τέλη μετα-

βίβασης ακινήτων ιδιοκτησίας και τέλη εγγραφής μίσθωσης/υπομίσθωσης 

που αφορούν οποιεσδήποτε μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και 

εγγραφή μίσθωσης/υπομίσθωσης μέχρι τις 31 ∆εκεμβρίου 2016, όπως αυτά 

τροποποιήθηκαν στο Περί Κτηματολογίου και Χωρομετρικού τμήματος (τέλη 

και δικαιώματα) Νόμο. 

Σημαντικές τροποποιήσεις στη Φορολογική Νομοθεσία
Σκοπός ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου

Νέες αλλαγές στη Φορολογική Νομοθεσία
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Φορολογικά

Η Κύπρος στην 30η θέση παγκοσμίως στην κοινωνική πρόοδο 
με βάση το δείκτη του SPI που ανακοίνωσε η Deloitte

Σημαντικό εργαλείο για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των εμπορικών και                

οικονομικών σχέσεων της Κύπρου με ξένες χώρες είναι η στοχευμένη επέκτα-

ση του δικτύου συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας της χώρας 

μας. Οι εν λόγω συμβάσεις παρέχουν οφέλη σε εταιρείες και άτομα που είναι 

φορολογικοί κάτοικοι του ενός Κράτους και τα οποία διεξάγουν επιχειρηματικές 

δραστηριότητες ή αποκτούν εισόδημα που προέρχεται από το άλλο Κράτος.

Κατά το 2015, η Κύπρος υπέγραψε 3 νέες Συμβάσεις Αποφυγής ∆ιπλής 

Φορολογίας (ΣΑ∆Φ) με

• Μπαχρέιν 

• Γεωργία

• Ιράν

καθώς και δύο πρωτόκολλα που τροποποιούν τις Συμβάσεις Αποφυγής 

∆ιπλής Φορολογίας με τη Νότια Αφρική και Ουκρανία.

Οι συμβάσεις βασίζονται στο Μοντέλο Σύμβασης για την Αποφυγή ∆ιπλής 

Φορολογίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ) και η κάθε μια από αυτές θα τίθεται σε ισχύ, την ημερομηνία κατά την 

οποία τα κράτη γνωστοποιήσουν ότι οι απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες 

έχουν ολοκληρωθεί. Οι πρόνοιες της κάθε σύμβασης θα τίθενται σε εφαρμο-

γή από ή μετά την πρώτη Ιανουαρίου που ακολουθεί την ημερομηνία κατά 

την οποία η σύμβαση θα τίθεται σε ισχύ. Σημειώνεται ότι το πρωτόκολλο με 

την Ουκρανία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2019.

Πιο κάτω παραθέτουμε τις κυριότερες πρόνοιες των νέων ΣΑ∆Φ:

Κύπρος - Μπαχρέιν

Η σύμβαση προβλέπει φόρο παρακράτησης 0% σε διανομή μερισμάτων, τό-

κους και σε δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ των δύο αυτών χωρών.

Κεφαλαιουχικά Κέρδη: Κέρδη που αποκτώνται από κάτοικο ενός Κράτους 

από την αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στο άλλο Κράτος, 

δύναται να φορολογούνται σε αυτό το άλλο Κράτος.

Κέρδη που αποκτώνται από την πώληση μετοχών φορολογούνται μόνο στο 

Κράτος του οποίου ο πωλητής είναι φορολογικός κάτοικος, ανεξάρτητα εάν 

στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας της οποίας οι μετοχές έχουν διατεθεί 

περιλαμβάνεται ακίνητη ιδιοκτησία.

Μόνιμη εγκατάσταση: Γενικά ακολουθείται ο ορισμός στο μοντέλο σύμβα-

σης του ΟΟΣΑ και στην περίπτωση εργοτάξιου, έργου κατασκευής ή συναρ-

μολόγησης ή εποπτικές δραστηριότητες, που σχετίζονται με το εν λόγω έργο, 

τότε θα αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση αν το εργοτάξιο, έργο ή δραστηριότητα 

συνεχίζεται για χρονικό διάστημα πέραν των δώδεκα μηνών.

Κύπρος - Γεωργία

Η σύμβαση προβλέπει φόρο παρακράτησης 0% σε διανομή μερισμάτων, τό-

κους και σε δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ των δύο αυτών χωρών.

Κεφαλαιουχικά Κέρδη: Κέρδη που αποκτώνται από κάτοικο ενός Κράτους 

από την αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στο άλλο Κράτος, 

δύναται να φορολογούνται σε αυτό το άλλο Κράτος.

Κέρδη που αποκτώνται από την πώληση μετοχών φορολογούνται μόνο στο 

Κράτος του οποίου ο πωλητής είναι φορολογικός κάτοικος, ανεξάρτητα εάν 

στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας της οποίας οι μετοχές έχουν διατεθεί 

περιλαμβάνεται ακίνητη ιδιοκτησία. 

Μόνιμη εγκατάσταση: Γενικά ακολουθείται ο ορισμός στο μοντέλο σύμβα-

σης του ΟΟΣΑ και στην περίπτωση εργοτάξιου, έργου κατασκευής ή συναρ-

μολόγησης ή εποπτικές δραστηριότητες, που σχετίζονται με το εν λόγω έργο, 

τότε θα αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση αν το εργοτάξιο, έργο ή δραστηριότητα 

συνεχίζεται για χρονικό διάστημα πέραν των εννέα μηνών.

Κύπρος - Ιράν

Μερίσματα: Εάν ο λήπτης είναι κάτοικος του άλλου Κράτους και ταυτόχρονα 

ο δικαιούχος των μερισμάτων, τότε ο φόρος παρακράτησης δεν πρέπει να 

υπερβαίνει.

• Το 5% του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων εάν ο δικαιούχος είναι 

εταιρεία (εκτός από συνεταιρισμό) που κατέχει άμεσα τουλάχιστον 25% 

του κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα.

• Το 10% του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων σε όλες τις άλλες περι-

πτώσεις.

Αναφορικά με το πρωτόκολλο που υιοθετήθηκε μαζί με την εν λόγω σύμβα-

ση, τονίζεται ότι στο παρόν στάδιο καμία απ’ τις δύο χώρες παρακρατεί φόρο 

και ως εκ τούτου οι προαναφερόμενοι συντελεστές για μερίσματα θα τεθούν 

σε ισχύ όταν μια τέτοια πρόνοια εισαχθεί και επέλθει σε εφαρμογή από ένα ή 

και στα δύο κράτη.  

Τόκοι: 5% του ακαθάριστου ποσού των τόκων.

∆ικαιώματα: 6% του ακαθάριστου ποσού των δικαιωμάτων.

Κεφαλαιουχικά Κέρδη: Κέρδη που αποκτώνται από κάτοικο ενός Κράτους 

από την αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στο άλλο Κράτος, 

δύναται να φορολογούνται σε αυτό το άλλο Κράτος.

Κέρδη που αποκτώνται από κάτοικο ενός Κράτους από την πώληση μετοχών 

απαλλάσσονται από φόρο στο άλλο κράτος. Στις περιπτώσεις όπου τέτοιες με-

τοχές αντλούν πάνω από το 50% της αξίας τους από ακίνητη ιδιοκτησία που 

βρίσκεται στο άλλο Κράτος, τότε τα εν λόγω κέρδη δύναται να φορολογού-

νται σε αυτό το Κράτος.

Μόνιμη εγκατάσταση: Γενικά ακολουθείται ο ορισμός στο μοντέλο σύμβα-

σης του ΟΟΣΑ και στην περίπτωση εργοτάξιου, έργο κατασκευής ή συναρ-

μολόγησης ή εποπτικές δραστηριότητες, που σχετίζονται με το εν λόγω έργο, 

τότε θα αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση αν το εργοτάξιο, έργο ή δραστηριότητα 

συνεχίζεται για χρονικό διάστημα πέραν των δώδεκα μηνών.

Πρωτόκολλο Κύπρου - Νότιας Αφρικής

Αναφορικά με το πρωτόκολλο ο φόρος παρακράτησης των πληρωτέων μερι-

σμάτων τροποποιήθηκε από 0% σε

• 5% όταν ο δικαιούχος είναι εταιρεία, η οποία κατέχει τουλάχιστο 10 % του 

κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα. 

• 10% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις

Πρωτόκολλο Κύπρου - Ουκρανίας

Μερίσματα: Ο φόρος παρακράτησης των πληρωτέων μερισμάτων παραμεί-

νει ως έχει με συντελεστή 5% τηρουμένων μερικών προϋποθέσεων. Όταν οι 

προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνται, τότε ο συντελεστής ανέρχεται στο 10% 

έναντι του προϋφιστάμενου που ανερχόταν στο 15%. 

Τόκοι: Αύξηση φόρου παρακράτησης σε τόκους από 2% στο 5%.

Κεφαλαιουχικά Κέρδη: Κέρδη που αποκτώνται από κάτοικο ενός Κράτους 

από την πώληση μετοχών συνεχίζουν να απαλλάσσονται από φόρο στο άλλο 

κράτος. Ως εξαίρεση αυτού, οι αλλαγές που επιφέρει το πρωτόκολλο προνο-

ούν ότι όταν τέτοιες μετοχές αντλούν πάνω από το 50% της αξίας τους από 

ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στο άλλο Κράτος, τότε τα εν λόγω κέρδη δύ-

ναται να φορολογούνται σε αυτό το Κράτος. Αυτή η εξαίρεση δεν θα εφαρμό-

ζεται σε ορισμένες περιπτώσεις όταν για παράδειγμα οι μετοχές που αποξενώ-

νονται ή οι μετοχές της εταιρείας που αποξενώνει τις μετοχές είναι εισηγμένες 

σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών ή όταν η αποξένωση 

των μετοχών προκύπτει στα πλαίσια αναδιοργάνωσης.

Νέες συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας

Την 30η θέση στην κατάταξη των χωρών με τη μεγαλύτερη κοινωνική πρό-

οδο παγκοσμίως, κατέχει η Κύπρος. Αυτό προκύπτει από το νέο δείκτη του 

μη κερδοσκοπικού οργανισμού Social Progress Imperative (SPI), τα αποτε-

λέσματα του οποίου ανακοίνωσε η Deloitte.

Καταγράφοντας τα αποτελέσματα της κοινωνικής προόδου μιας χώρας, ο 

δείκτης κοινωνικής προόδου, ο οποίος αξιολογεί τις 133 χώρες με βάση την 

κοινωνική και την περιβαλλοντική απόδοση τους, εντοπίζει τα «δυνατά» 

και τα «αδύνατα» σημεία μιας χώρας, με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 

ίδιου επιπέδου. Τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας καλύπτουν το 

99% του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ χρησιμοποιούνται 52  διαφορετικοί 

δείκτες για να οριστικοποιηθεί η κατάταξη όσον αφορά στα θέματα που 

απασχολούν περισσότερο τους ανθρώπους. Η Κύπρος, λόγω της βαθμολο-

γίας για την κοινωνική πρόοδο της, καταλαμβάνει την 30η θέση ανάμεσα 

στις 133 χώρες που αξιολογήθηκαν, θέση λίγο χαμηλότερη από εκείνη στην 

οποία κατατάσσεται με κριτήριο το ΑΕΠ της, δηλαδή την 26η στις 133.

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα, το 2015 η Νορβηγία είναι η χώρα με την 

καλύτερη απόδοση, η Σουηδία είναι η χώρα με την καλύτερη απόδοση από 

όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαμβάνοντας την 2η θέση στη 

σχετική κατάταξη, ενώ ο Καναδάς είναι η χώρα με την καλύτερη απόδοση 

από τις χώρες της G8, αφού βρίσκεται στην 6η θέση της κατάταξης.  Επίσης, 

η Σλοβενία είναι το μεγαλύτερo Ευρωπαϊκό “success story” με βαθμολογίες 

καλύτερες από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Από τις μεγάλες Ευ-

ρωπαϊκές χώρες, η Ιταλία είναι η χώρα με τη χαμηλότερη απόδοση, αφού 

βρίσκεται στην 31η θέση της κατάταξης, δηλαδή μια θέση κάτω από την Κύ-

προ. Η θέση αυτή κατατάσσει την Ιταλία σε χαμηλότερη θέση από εκείνες 

των χωρών του πρώην Σοβιετικού «μπλοκ», όπως είναι η Τσεχία, η Σλοβακία 

και η Πολωνία. Επιπρόσθετα, ο σχετικός ∆είκτης δείχνει ότι ο κόσμος απο-

δίδει περισσότερο στους τομείς «της διατροφής» και «της βασικής ιατρικής 

φροντίδας» και λιγότερο στην «πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση» και 

«βιωσιμότητα του οικοσυστήματος». Οι πλουσιότερες χώρες, όπως είναι η 

Νορβηγία που βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης, γενικά επιτυγχά-

νουν καλύτερα  κοινωνικά αποτελέσματα, σε σχέση με τις χώρες με  χαμη-

λότερα εισοδήματα. Ωστόσο, οι ερευνητές λένε ότι το ΑΕΠ δεν είναι ο μονα-

δικός δείκτης που προσδιορίζει την κοινωνική πρόοδο. Ο Steve Almond, 

Πρόεδρος του παγκόσμιου οίκου της Deloitte, σχολιάζοντας τα ευρήματα, 

τονίζει ότι: « Η οικονομική ανάπτυξη η οποία είναι βιώσιμη και χωρίς απο-

κλεισμούς είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις και ζωτικής σημασίας για την 

οικοδόμηση μιας ευημερούσας κοινωνίας. Ο ∆είκτης Κοινωνικής Προόδου 

(Social Progress Index) αποτελεί ένα πρακτικό οδηγό για να κατευθύνει τους 

πόρους προς τα ζητήματα που μπορούν να ξεκλειδώσουν την ανάπτυξη 

αυτή. Για τις επιχειρήσεις, ο δείκτης είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τον 

21ο αιώνα, την καθοδήγηση των επενδύσεων, την επικοινωνία των στρατη-

γικών κοινωνικής ευθύνης και την καλύτερη κατανόηση του θετικού ρόλου 

και επιπτώσεων που μπορεί να έχει μια επιχείρηση στην κοινωνία πέραν του 

κέρδους. Όλα τα πιο πάνω θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στην προσέλκυ-

ση και διατήρηση του πιο ταλαντούχου ανθρώπινου προσωπικού.»
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Έρευνα

Έρευνα για τη Φορολογία στην Ευρώπη για το 2015
Σύγκριση του φορολογικού καθεστώς στην Κύπρο VS Ευρώπης
Η ετήσια έρευνα της Deloitte για τη φορολογία στην Ευρώπη για το 

2015 («Deloitte European Tax Survey 2015») διενεργήθηκε το πε-

ρασμένο φθινόπωρο και ολοκληρώθηκε ακριβώς πριν από την κυ-

κλοφορία της τελικής δέσμης μέτρων του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της Ομάδας των 20 σχετικά 

με τη ∆ιάβρωση της Φορολογικής Βάσης και τη Μεταφορά Κερδών 

(OECD / G20’s final Base Erosion & Profit Shifting – ‘’BEPS”). 

Το αβέβαιο διεθνές πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον συνεχίζει να 

αποτελεί πρόκληση, όμως η παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση 

επιταχύνεται. Οι επαγγελματίες στον τομέα της φορολογίας υφίστα-

νται αυξανόμενη πίεση σε ότι αφορά την κατανόηση και τη συμμόρ-

φωση με τις νέες επιπρόσθετες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης 

της ανάγκης για αναφορά περισσότερων πληροφοριών σχετικά με 

τις δραστηριότητες τους και το φορολογικό προφίλ ανά χώρα.

Για να διαχειριστεί τον αντίκτυπο των τάσεων αυτών και την πιθανή 

επίδραση τους στις υπηρεσίες φορολογίας σήμερα, όπως εκλαμβάνε-

ται από τους επαγγελματίες στον τομέα της φορολογίας στην Ευρώ-

πη, η Deloitte ανέλαβε να διεξάγει την τρίτη της ετήσια έρευνα για τη 

φορολογία στην Ευρώπη. 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ο κ. Πιερής Μάρκου, Συ-

νέταιρος και Επικεφαλής των Φορολογικών Υπηρεσιών της Deloitte 

Κύπρου, δήλωσε ότι η Κύπρος δεν υστερεί σε σύγκριση με τις άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες σε θέματα συμμόρφωσης που αφορά το BEPS 

Action Plan. 

Επιπλέον, τόνισε ότι οι Κύπριοι φορολογικοί επιχειρησιακοί διευθυ-

ντές αναμένουν τις εξελίξεις σ’ αυτό το θέμα, ώστε να εκτιμήσουν κατά 

πόσο αυτές θα επηρεάσουν τις επιχειρήσεις τους.

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 803 φορολογικοί και οικονομικοί 

σύμβουλοι από 21 χώρες σ’ όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης 

και της Κύπρου.

Τα κυριότερα πορίσματα της έρευνας είναι τα εξής:

Επίδραση του συνεχώς μεταβαλλόμενου τοπίου

• Η μεγαλύτερη ανησυχία για δεύτερο συνεχές έτος ήταν οι αλλαγές 

στη φορολογική νομοθεσία.

• Ένας μικρός επιπρόσθετος αριθμός ερωτηθέντων ανέφεραν ότι 

η δέσμη μέτρων BEPS ήταν σημαντική στο δικό τους τμήμα φο-

ρολογίας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (συγκεκριμένα 

53.1%, σε σχέση με 52.4% πέρσι). Υπήρξαν επίσης ενδείξεις ότι οι 

στόχοι του BEPS αρχίζουν να προκαλούν ενδιαφέρον πέραν του 

τμήματος φορολογίας.

• Περισσότερο από το 1/3 των ερωτηθέντων είχαν σκοπό να επανε-

ξετάσουν ή να τροποποιήσουν την όλη διεθνή φορολογική τους 

στρατηγική σύμφωνα με το Σχέδιο ∆ράσης BEPS των OECD/G-20 

και περισσότεροι από τους μισούς προέβλεψαν ότι το κόστος φο-

ρολογικής συμμόρφωσης τους θα αυξανόταν ως άμεσο αποτέλε-

σμα των μέτρων BEPS. 

• Το 43.5% των ερωτηθέντων είχαν αρχίσει να προγραμματίζονται 

σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των μέτρων BEPS. Η πλειοψηφία 

εκείνων που είχαν ήδη αρχίσει να προετοιμάζονται για τα μέτρα 

BEPS προετοίμασαν τους οργανισμούς τους για τις αλλαγές σ’ ότι 

αφορά την τεκμηρίωση σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μετα-

βίβασης BEPS ∆ράση 13 (84.8%).

• Οι ερωτηθέντες άρχισαν σιγά σιγά να αναπτύσσουν πρόσθετες 

δεξιότητες όλο και πιο πολύ σε ότι αφορά τη φορολογία στις οικο-

νομικές καταστάσεις των οργανισμών τους, ειδικά αν πιστεύουν 

ότι ο οργανισμός τους πρόκειται ή είναι πιθανόν να υποβληθεί σε 

εμπεριστατωμένο έλεγχο από εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.

• Οι ερωτηθέντες είχαν αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με μια πι-

θανή υποχρεωτική Κοινή Βάση Φορολογίας Εταιρειών σε ολόκλη-

ρη την Ευρωπαϊκή Ένωση: 61.1% δεν είχαν άποψη για το θέμα, 

ενώ 19.1% και 19.8% πιστεύουν ότι θα ήταν θετικό και αρνητικό 

αντίστοιχα. 

Βασικοί παράγοντες επιτυχίας για τους επαγγελματίες στον τομέα 

της φορολογίας

• Οι πιο σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας για τους επαγγελματίες 

στον τομέα της φορολογίας ήταν η συμμόρφωση (υποβολή φο-

ρολογικών δηλώσεων έγκαιρα και με ακρίβεια) και η βεβαιότητα 

σ’ ότι αφορά τις φορολογικές οφειλές.

• Οι περισσότεροι ερωτηθέντες (73.7%) πιστεύουν ότι ο έλεγχος της 

εταιρικής στρατηγικής για τη φορολογία έχει αυξηθεί τα τελευταία 

5 χρόνια, αλλά μόνο 51.7% πιστεύουν ότι αυξήθηκε τον τελευταίο 

χρόνο.

• Σχετικά με τον αυξημένο έλεγχο, 44.8% δήλωσαν ότι διασφάλισαν 

τη συμμετοχή στην επίσημη ομαδική τους στρατηγική και 43.4% 

δήλωσαν ότι έχουν αναπτύξει επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις σε 

ότι αφορά τη φορολογία στις οικονομικές καταστάσεις. 

Οι χώρες με τις πιο ευνοϊκές συνθήκες

• Από τις μεγαλύτερες οικονομίες, η Ολλανδία, η Ελβετία, η Αυστρία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να αποτελούν τις πιο ευνοϊκές 

χώρες που μπορεί κάποιος να δραστηριοποιηθεί, ενώ το Λουξεμ-

βούργο και η Ιρλανδία είναι οι πιο ευνοϊκές από τις μικρότερες 

χώρες. Η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία ήταν οι χώρες που πα-

ρουσιάζουν τις περισσότερες προκλήσεις.

• Οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι εκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις 

καλές σχέσεις με τις φορολογικές αρχές και τα πιο απλοποιημένα 

φορολογικά συστήματα, με τους λόγους για φορολογική αβεβαι-

ότητα που επιλέχθηκαν τις περισσότερες φορές να είναι «οι συ-

χνές αλλαγές στη νομοθεσία» και «οι ασάφειες, οι αδυναμίες και οι 

αναστροφές στο δόγμα της φορολογικής αρχής και στις δημόσια 

διαθέσιμες πληροφορίες».

• Ο βασικότερος παράγοντας που θα μπορούσε να αυξήσει την 

ανταγωνιστικότητα σε μια χώρα, σύμφωνα με το 43.3% των ερω-

τηθέντων, είναι η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, ο 

ίδιος παράγοντας που επιλέγεται και τα τελευταία δύο χρόνια.

• Λιγότεροι ερωτηθέντες έχουν υποβληθεί σε φορολογικό έλεγχο τα 

τελευταία τρία χρόνια: 65.1% σε σχέση με 70% το 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες για την European tax survey της 

Deloitte επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/cy
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Υπηρεσίες

Η Deloitte δημιουργεί Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Πρόσφατα η Deloitte ανακοίνωσε τη δημιουργία του Κέντρου 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της (Innovation and 

Entrepreneurship Centre). Το Κέντρο αποτελεί τη μετεξέλιξη του 

Grants & Incentives Unit της Deloitte, το οποίο, κατά την τελευταία 

δεκαετία έχει ενεργό ρόλο στην προώθηση της έρευνας και της 

καινοτομίας, με τη συμμετοχή του σε διεθνή έργα τα οποία λαμ-

βάνουν συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως 

το LIFE, το πρόγραμμα MED, το Lifelong Learning Programme και 

το Erasmus+. Στόχος του Κέντρου είναι η τόνωση της Κυπριακής 

οικονομίας μέσα από την υποστήριξη της Καινοτομίας και της Επι-

χειρηματικότητας. 

Το Κέντρο έχει ως απώτερο σκοπό να συμβάλει αποτελεσματικά 

στη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων (start-ups) και στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων καινοτόμων 

επιχειρήσεων, παρέχοντας υποστήριξη και καθοδήγηση σε νεοφυ-

είς επιχειρήσεις. 

Παράλληλα, στόχος είναι και η ενθάρρυνση της καινοτομίας σε πα-

ραδοσιακές επιχειρήσεις, αλλά και σε τμήματα και υπηρεσίες του 

δημόσιου τομέα με την προώθηση της χρήσης της τεχνολογίας, 

αλλά και του επανασχεδιασμού των υπηρεσιών και διαδικασιών 

που ακολουθούνται σε αυτούς, όπως και η ενθάρρυνση και στή-

ριξη της συμμετοχής τους σε ερευνητικά έργα με συγχρηματοδό-

τηση από την ΕΕ. 

Η Deloitte εγκαινίασε τη σειρά ομιλιών της: 
 «THE CONNECTED SERIES»
Η Deloitte στις 29 Οκτωβρίου 2015 εγκαινίασε μία νέα σειρά ομιλιών με τίτλο “The Connected 

series” με στόχο να εμπνεύσει και να ενημερώσει τον επιχειρηματικό κόσμο για τις καλές πρακτικές 

στον τομέα της επιχειρηματικότητας από διάφορα μέρη του κόσμου.  

Η πρώτη παρουσίαση είχε τίτλο, «Connected with Israel – Tel Aviv’s Playbook: What can we learn» 

και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Πρεσβείας του Ισραήλ. Την εκδήλωση χαιρέτισε η Πρέ-

σβειρα του Ισραήλ κα. Yael Ravia-Zadok, ενώ έγιναν παρουσιάσεις από τρεις αξιόλογους ισραηλι-

νούς ομιλητές, οι οποίοι στη συνέχεια συμμετείχαν σε ενδιαφέροντες διαλόγους, με το κοινό, και 

μοιράστηκαν μαζί τους τις εμπειρίες τους από την οπτική του επενδυτή. 
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Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ερευνητική Μονάδα 
Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου 
Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η Ερευνητική Μονάδα Ενερ-

γειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Κέντρο 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Εταιρείας Deloitte την 8η 

Οκτωβρίου 2015 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου 

(Εργαστήριο ΦΒ Τεχνολογίας) στη Λευκωσία. 

Σκοπός του μνημονίου είναι να ενδυναμώσει το πλαίσιο συνεργα-

σίας μεταξύ των δύο οργανισμών στον τομέα της έρευνας και να 

προωθήσει περαιτέρω τις διεθνείς συνεργασίες με απώτερο στόχο 

το σχεδιασμό βέλτιστων ενεργειακών πολιτικών για καλύτερη διείσ-

δυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της 

Κύπρου, με έμφαση στις τεχνολογίες που βασίζονται στην ηλιακή 

ενέργεια.

Το Μνημόνιο περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνο-

γνωσίας, την από κοινού έρευνα και εκπόνηση μελετών, την υποβο-

λή ερευνητικών προτάσεων κυρίως μέσω των εργαλείων χρηματο-

δότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποίηση χρηματοδοτημένων 

έργων, αλλά και τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, εργαστηρίων ή 

και ημερίδων με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με 

σκοπό να ενθαρρύνουν το διάλογο, να ευαισθητοποιήσουν και να 

ενθαρρύνουν την ανταλλαγή γνώσης και πραγματογνωμοσύνης.

Εκ μέρους της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας του ΠΚ 

υπέγραψε ο ∆ιευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αει-

φορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου, ∆ρ. Γεώργιος Η. Γεωργί-

ου, σημειώνοντας ότι «Οι συνέργειες μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και 

της ακαδημαϊκής κοινότητας προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήμα-

τα για επίτευξη των στόχων σε θέματα ενέργειας». 

Από πλευράς της Deloitte υπέγραψε ο κ. Νίκος Σ. Κυριακίδης, Συ-

νέταιρος και Επικεφαλής του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρη-

ματικότητας της Deloitte δηλώνοντας ότι «Η παρούσα συμφωνία 

αναμένεται ότι θα αποδώσει σύντομα αποτελέσματα, τα οποία θα 

προσθέσουν αξία τόσο στις ερευνητικές δραστηριότητες του Πανε-

πιστημίου Κύπρου όσο και στις γνώσεις, εμπειρίες και πραγματογνω-

μοσύνη των στελεχών του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικό-

τητας της Deloitte» .

Η Deloitte στηρίζει το Δημόσιο Τομέα 
στο άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων για 
εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία
Το Κέντρο Καινοτομίας και Επι-

χειρηματικότητας της Deloitte, 

έχει επιλεγεί από την Υπηρεσία 

Υποστήριξης ∆ιαρθρωτικών Με-

ταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (με πρωτοβουλία του 

Τμήματος ∆ημόσιας ∆ιοίκησης 

και Προσωπικού του Υπουργεί-

ου Οικονομικών), ως ο Εμπειρο-

γνώμονας για να παρέχει τεχνι-

κή υποστήριξη σε 100 δημόσια 

τμήματα και υπηρεσίες για να 

δημοσιοποιήσουν τα δημόσια 

δεδομένα τους σε ανοικτούς 

μορφότυπους στα πλαίσια της 

πρακτικής εφαρμογής της Ευ-

ρωπαϊκής Οδηγίας 2013/37/ΕΕ. 

Η εν λόγω Οδηγία παρέχει το 

νομικό πλαίσιο που διέπει την 

περαιτέρω χρήση των δεδομέ-

νων του δημόσιου τομέα για 

τη διασφάλιση της διαφανούς, 

δίκαιης και αμερόληπτης περαι-

τέρω χρήσης τους.

Το όλο έργο περιλαμβάνει δύο 

κύριες δράσεις. Η πρώτη απευ-

θύνεται σε όλα τα Υπουργεία/ 

Τμήματα/ Υπηρεσίες του δημό-

σιου τομέα που αφού τύχουν 

της κατάλληλης εκπαίδευσης, 

θα έχουν την υποχρέωση να 

καταγράψουν τις πληροφορίες 

που κατέχουν και να τις δημοσι-

εύσουν στην εθνική πύλη ανοι-

κτών δεδομένων (www.data.

gov.cy), ενώ η δεύτερη περιλαμ-

βάνει δραστηριότητες δημοσιό-

τητας για προώθηση της περαι-

τέρω χρήσης πληροφοριών του 

δημόσιου τομέα σε 3 ομάδες 

στόχους: τον δημόσιο τομέα, το 

κοινό και τις επιχειρήσεις.

Τα κοινωνικά και οικονομικά 

οφέλη που προκύπτουν μέσα 

από την ελεύθερη διάθεση 

των δεδομένων του δημόσι-

ου τομέα και συνεπώς από 

τη δυνατότητα χρήσης ή/και 

επαναχρησιμοποίησης τους, 

είναι πολλά. Από κοινωνικής 

άποψης, ενισχύεται το δικαί-

ωμα της πληροφόρησης των 

πολιτών και κατά συνέπεια εν-

δυναμώνεται η διαφάνεια και 

η δημοκρατικότητα στη λήψη 

αποφάσεων της κυβέρνησης 

ενώ παράλληλα προάγεται η 

πρόοδος στην επικοινωνία με-

ταξύ των φορέων της κοινωνί-

ας. Από οικονομικής άποψης, 

στην περίπτωση συνδυασμού 

των δεδομένων του δημοσίου 

για τη δημιουργία καινοτόμων 

εφαρμογών, παρέχεται ένας 

εναλλακτικός τρόπος τόνωσης 

της ανταγωνιστικότητας της 

οικονομίας και προσέλκυσης 

επενδυτών και επομένως αύ-

ξηση του αριθμού των νέων 

θέσεων εργασίας. Επιπρόσθε-

τα, η προσφορά των δημόσιων 

δεδομένων στον απλό πολίτη 

και στον επιχειρηματία, συ-

νάδει και με τους στόχους για 

εκσυγχρονισμό και βελτίωση 

της διοικητικής ικανότητας της 

δημόσιας διοίκησης αλλά και 

της ποιότητας των παρεχόμε-

νων υπηρεσιών και συμβάλλει 

στους στόχους μείωσης του 

όγκου και εύρους των δραστη-

ριοτήτων της. 

∆εδομένης της σημασίας που 

φέρει η οδηγία 2013/37/ΕΕ, το 

έργο εντάσσεται ανάμεσα στις 

προτεραιότητες της Προεδρίας 

της ∆ημοκρατίας και εμπεριέ-

χεται στις δράσεις που προω-

θούνται για την ανάπτυξη και 

τη βελτίωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου. Το έργο έχει διάρ-

κεια 14 μήνες και αναμένεται να 

ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 

2016.

Η τελευταία ενέργεια του έρ-

γου θα είναι η διοργάνωση του 

πρώτου μαραθωνίου ανάπτυ-

ξης εφαρμογών (Hackathon) 

στην Κύπρο με τη χρήση ανοι-

κτών δημόσιων δεδομένων.

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων 
(startups) μέσα από το IDEA
Ανάμεσα σ’ άλλες πρωτοβουλίες 

και δραστηριότητες, η Deloitte 

αποτελεί στρατηγικό εταίρο του 

Προγράμματος IDEA (Innovate, 

Develop, Excel, Accomplish). 

To πρόγραμμα IDEA ιδρύθηκε 

από την Τράπεζα Κύπρου και το 

Cyprus International Institute of 

Management.

Τι είναι το IDEA

Το IDEA αποτελεί το πρώτο ολο-

κληρωμένο πρόγραμμα, στην Κύ-

προ, επιτάχυνσης (acceleration) 

και επιχειρηματικής επώασης 

(incubation), συνολικής διάρ-

κειας 12 μηνών. Το Πρόγραμμα 

στοχεύει στη δημιουργία ενός 

ευνοϊκού περιβάλλοντος για την 

τόνωση της καινοτομικής επιχει-

ρηματικότητας στην Κύπρο. Το 

IDEA στοχεύει να βοηθήσει μι-

κρές ομάδες (2-5 ατόμων), τα λε-

γόμενα start-ups, τα οποία έχουν 

μια καινοτόμο ιδέα με διεθνή 

απήχηση, η οποία βρίσκεται στα 

αρχικά στάδια, να φθάσουν στον 

ολοκληρωμένο σχεδιασμό και 

υλοποίηση της ιδέας σε επιτυχη-

μένη επιχειρηματική οντότητα, σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. 

Το IDEA είναι μια πρωτοβουλία 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

των δυο συνιδρυτών. Tην προ-

σπάθεια επίσης στηρίζουν αφι-

λοκερδώς τέσσερεις αξιόλογοι 

οργανισμοί παροχής υπηρεσιών:  

Deloitte, MTN, Innovation / Leo 

Burnett και το δικηγορικό  Λέλλος 

Π. ∆ημητριάδης, οι οποίοι παρέ-

χουν δωρεάν συμβουλευτικές 

υπηρεσίες στις ομάδες που συμ-

μετέχουν στο Πρόγραμμα.

Πώς το IDEA στηρίζει 

τις καινούριες επιχειρήσεις

Το IDEA στηρίζει τις startups μέσω 

των ακόλουθων υπηρεσιών που 

κάθε καινούργια επιχείρηση θα 

χρειαστεί στα αρχικά στάδια:

Κατά τους πρώτους 3 μήνες, το 

λεγόμενο Accelerator stage,  

προσφέρει εντατική εκπαίδευση 

σε πρακτικά θέματα δημιουργίας 

καινούριας επιχείρησης με διεθνή 

απήχηση, όπως θέματα σωστής 

διεύθυνσης, επικοινωνίας, νομι-

κά θέματα, κατοχύρωση καινο-

τομίας και marketing με έμφαση 

στο ηλεκτρονικό επιχειρείν. Κατά 

τη διάρκεια αυτή, αναμένεται 

οι ομάδες να προχωρήσουν με 

επιταχυνόμενους ρυθμούς στην 

πρώτη ολοκλήρωση της προσπά-

θειας του μέσω της ετοιμασίας 

ενός πρώτου ελάχιστου προϊό-

ντος ή όπως λέγεται στη γλώσσα 

των startups, MVP (Minimum 

Viable Product). Οι επιτυχημένες 

ομάδες θα μπορούν στη συνέχεια 

να περάσουν στο δεύτερο στάδιο 

του Προγράμματος, το incubator 

stage, όπου θα μπορούν  να φι-

λοξενούνται και να παίρνουν δω-

ρεάν τις παροχές του προγράμ-

ματος για ακόμη 6-9 μήνες.  Το 

IDEA προσφέρει διαρκή επαφή 

με επιλεγμένους μέντορες, που 

είναι άτομα στην Κύπρο και στο 

εξωτερικό που πέρασαν από τη 

διαδικασία των startup και έχουν 

καταφέρει να πουλήσουν μέρος ή 

όλη την επιχείρηση που δημιούρ-

γησαν καθώς και άτομα που είναι 

serial entrepreneurs. Οι μέντορες 

θα παίζουν καταλυτικό ρόλο με 

τις ομάδες, αφού θα προσφέρουν 

τις γνώσεις, τις  εμπειρίες και τις 

διασυνδέσεις τους στις ομάδες.  

Πρόσθετα οι ομάδες λαμβάνουν 

δωρεάν συμβουλές και καθο-

δήγηση για θέματα όπου ειδι-

κεύονται οι στρατηγικοί εταίροι. 

Επιπλέον, οι δύο ιδρυτές προτίθε-

νται να παρέχουν €10,000 (seed 

funding) στις ομάδες που θα πε-

ράσουν επιτυχώς στο Στάδιο Β 

(incubation) του προγράμματος, 

για την περίοδο που θα παραμέ-

νουν στο IDEA.

Τα μακροχρόνια οφέλη αυτής 

της πρωτοβουλίας είναι πολλά, 

μεταξύ άλλων, η καταπολέμηση 

της ανεργίας μεταξύ των νέων, η 

αξιοποίηση των ταλέντων και των 

ικανοτήτων του ανθρώπινου δυ-

ναμικού στην Κύπρο καθώς και 

η προσέλκυση ξένων επενδυτών 

στην Κύπρο.

Για τους όρους και τις προϋποθέ-

σεις συμμετοχής και για περισσό-

τερες πληροφορίες, επισκεφθείτε 

το www.ideacy.net ή τηλεφωνή-

στε στο 22001150 ή στείλτε email 

στο info@ideacy.net
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Σεμινάρια-Υπηρεσίες

Δυναμική παρουσία της Deloitte στο Συνέδριο Ναυτιλιακή Κύπρος 2015
Η Deloitte έδωσε δυναμικά το παρόν της στο Συνέ-

δριο «Ναυτιλιακή Κύπρος 2015» που πραγματοποι-

ήθηκε πρόσφατα στη Λεμεσό, με δικό της εκθεσια-

κό περίπτερο καθώς επίσης και σημαντικό αριθμό 

συνεταίρων του Οίκου, οι οποίοι συμμετείχαν στις 

εργασίες του Συνεδρίου. Η Deloitte, εξυπηρετεί σή-

μερα το μεγαλύτερο αριθμό των σημαντικότερων 

διεθνών εταιρειών διεύθυνσης πλοίων καθώς και 

ναυτιλιακές εταιρείες με παγκόσμια εμβέλεια, που 

εδρεύουν στο νησί, κάτι που καθιστά την παρουσία 

της σε τέτοια γεγονότα ακόμη πιο σημαντική. 

Το ∆ιεθνές Συνέδριο Ναυτιλιακή Κύπρος έχει κα-

θιερωθεί από το 1989 και πραγματοποιείται κάθε 

δύο χρόνια στην Κύπρο. ∆ιοργανώνεται από το 

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

και το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας σε συνεργασία 

με την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών και το Κυ-

πριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο. Η επιτυχία του 

Συνεδρίου έχει οδηγήσει στο να αποκτήσει μεγά-

λη εμβέλεια, γεγονός που το κατέταξε ως ένα από 

τα μεγαλύτερα ναυτιλιακά συνέδρια παγκοσμίως, 

αφού προσελκύει ναυτιλιακούς παράγοντες από 

όλο τον κόσμο στους οποίους συμπεριλαμβάνο-

νται πλοιοκτήτες, πλοιοδιαχειριστές και εκπρόσω-

ποι από διάφορους ναυτιλιακούς οργανισμούς.

Ο κύριος στόχος του ∆ιεθνούς Συνεδρίου «Ναυ-

τιλιακή Κύπρος» είναι να λειτουργεί ως φόρουμ 

όπου τα τρέχοντα και σημαντικά θέματα που 

απασχολούν τη ναυτιλία, παρουσιάζονται από 

διακεκριμένους ομιλητές και συζητούνται από τη 

διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, βοηθώντας έτσι στη 

διαμόρφωση τεκμηριωμένης άποψης και στη δη-

μιουργία ορθών πολιτικών και αποφάσεων στα 

κρίσιμα θέματα που αφορούν τη ναυτιλία.

Το Συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος» διοργανώθη-

κε για δέκατη τέταρτη φορά και ο τίτλος του φέ-

τος ήταν “Shipping: Game Change”. Το συνέδριο 

εστίασε στα σημαντικά θέματα που αφορούν την 

παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, όπως πολιτική 

και θέσπιση κανονισμών καθώς και επικείμενες 

αλλαγές στα ναυτιλιακά δρώμενα, οικονομικά και 

περιβαλλοντικά θέματα και η συμβολή της τεχνο-

λογίας σε αυτά, θέματα γεωπολιτικών και ενεργει-

ακών εξελίξεων καθώς επίσης και στις πιθανότητες 

ανάκαμψης των ναυλαγορών. 

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας κ. Νίκος 

Αναστασιάδης μίλησε κατά την εναρκτήρια τελετή 

του Συνεδρίου. ∆ιακεκριμένες προσωπικότητες, 

όπως ο Γενικός Γραμματέας του ∆ιεθνούς Ναυτι-

λιακού Οργανισμού, η Επίτροπος Μεταφορών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς επίσης και άλλες 

προσωπικότητες της διεθνούς ναυτιλιακής βιομη-

χανίας προσφωνήσαν το Συνέδριο.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν παράγοντες του οικο-

νομικού κόσμου και της ναυτιλίας.

Ημερίδα της Deloitte στη Μόσχα
Η Deloitte Κύπρου διοργάνωσε με επιτυχία στη Μόσχα μέσα 

στο 2015 ενημερωτική παρουσίαση με θέμα, “Cyprus-Russia: 

Opportunities for Business & Investments in Cyprus, Update on 

Russian De-Offshorisation Law”.  

Στην παρουσίαση αυτή παρευρέθηκαν πάνω από 70 CEOs και 

CFOs μεγάλων Ρωσικών εταιρειών που επέδειξαν μεγάλο ενδια-

φέρον να ενημερωθούν από ειδικούς όσον αφορά στα κύρια πλε-

ονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος ως επιχειρηματικό κέντρο 

καθώς επίσης και τις διάφορες επενδυτικές ευκαιρίες στο νησί μας.

Συγκεκριμένα, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημε-

ρωθούν για τη θετική πορεία της κυπριακής οικονομίας και στις δι-

άφορες εξελίξεις σ’ αυτήν από την απαρχή της οικονομικής κρίσης 

τον Μάρτη του 2013 με την απόφαση του Eurogroup. 

Έγινε επίσης εκτενής αναφορά στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού, σε διάφορους τομείς όπως ο 

τουρισμός, η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες. Οι παρουσιάσεις επίσης 

κάλυψαν το ευνοϊκό φορολογικό και νομικό καθεστώς της Κύπρου, 

το ευρύ δίκτυο συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, πληροφο-

ρίες σχετικά με την απόκτηση Κυπριακής ιθαγένειας και άδειας παρα-

μονής και ενημέρωση σχετικά με το Ρωσικό Νόμο De-Οffshorization. 

Τις παρουσιάσεις πραγματοποίησαν τρεις από τους συνέταιρους της 

Deloitte Kύπρου, οι κ.κ. Νίκος Κυριακίδης, Χρίστος Νεοκλέους και 

Αλέκος Παπαλεξάνδρου. Επιπρόσθετα, ανώτερα στελέχη από το το-

πικό γραφείο της Deloitte στη Μόσχα παρουσίασαν τις τελευταίες 

εξελίξεις που αφορούν το Νόμο που σχετίζεται με το Russian De-

Offshorisation.

Οικονομικό Φόρουμ στη Λευκωσία
Προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη 
μεταξύ της Κύπρου και της Αυστρίας
Η συνεργασία μεταξύ της Κύπρου και της Αυστρίας μπορεί να επεκταθεί και σε άλ-

λους τομείς όπως τον τουρισμό, τη βιομηχανία, την τεχνολογία και την καινοτομία. 

Αυτό ήταν το κύριο συμπέρασμα οικονομικού φόρουμ που διοργανώθηκε πρό-

σφατα στη Λευκωσία από το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Advantage Austria. Το Οι-

κονομικό Φόρουμ οργανώθηκε με την ευκαιρία της επίσκεψης του Προέδρου της 

Αυστρίας Dr. Heinz Fischer στην Κύπρο, ο οποίος παρευρέθηκε και απηύθυνε σύ-

ντομο χαιρετισμό. Ο κ. Fischer αναφέρθηκε στην περεταίρω ανάπτυξη των οικονο-

μικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και στις κοινές ενέργειες και δραστηριότητες 

τους. Στο τέλος, τόνισε ότι 

με συστηματική δουλειά 

και συνεργασία μεταξύ 

Κύπρου και Αυστρίας θα 

επιτευχθεί ο στόχος της 

ανοδικής πορείας των 

σχέσεων τους.

Ο Συνέταιρος και Επικε-

φαλής των Χρηματοοικο-

νομικών Συμβουλευτικών 

Υπηρεσιών του Οίκου μας 

κ. Νίκος Κυριακίδης πα-

ρουσίασε από τη θέση που κατέχει ως Προέδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου 

Κύπρου - Αυστρίας τα φορολογικά πλεονεκτήματα και άλλα οφέλη που προσφέρει η 

Κύπρος καθώς επίσης και επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα μας. Επιπλέον αναφέρθηκε 

στις πολύ καλές εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες και στο 

ενδιαφέρον που επέδειξαν Αυστριακές εταιρείες για επενδύσεις στην Κύπρο.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Πηλείδης, αφού ευχαρίστη-

σε τον Πρόεδρο της Αυστρίας για την παρουσία του στο οικονομικό φόρουμ, είπε 

ότι η Κύπρος και η Αυστρία, στοχεύουν στο να αναπτύξουν περαιτέρω τις διμερείς 

εμπορικές τους σχέσεις. Ο κ. Πηλείδης ανέφερε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, 

αφού οι επιχειρηματικές συνεργασίες των δύο χωρών μπορούν να διαπεράσουν 

τις αναδυόμενες αγορές της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Ακόμα, 

πρόσθεσε, το γεγονός ότι η Αυστρία βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης, μπορεί 

να βοηθήσει ως μέσο για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ εκτός από τις παρουσιάσεις από έγκριτους ομιλητές 

από την Κύπρο και την Αυστρία πραγματοποιήθηκαν επιχειρηματικές συναντήσεις 

μεταξύ Κυπρίων και Αυστριακών επιχειρηματιών. 

Εγχειρίδιο 
Cyprus Tonnage Tax System
Questions & Answers

Η Deloitte έχει εκδώσει 

ενημερωτικό εγχειρί-

διο στο οποίο παρέχει 

απαντήσεις σε κύρια 

ερωτήματα που σχε-

τίζονται με το νέο κυ-

πριακό σύστημα φό-

ρου χωρητικότητας.

Για την ηλεκτρονική 

έκδοση του εγχειριδίου 

επισκεφθείτε την ιστο-

σελίδα της Deloitte στο www.deloitte.com/cy

Συμμετοχή στην επιχειρηματική 
αποστολή του ΚΕΒΕ στην Κίνα
 H Deloitte συμμετείχε στην επιχειρηματική αποστολή του ΚΕΒΕ 

στην Κίνα που συνόδευσε τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας Νίκο 

Αναστασιάδη κατά το ταξίδι του στη χώρα της Ανατολικής Ασί-

ας το διάστημα 13-19 Οκτωβρίου 2015.   Στόχος της αποστολής 

στην Κίνα ήταν να προωθηθούν επενδυτικές ευκαιρίες στην Κύ-

προ σε κινεζικές εταιρείες.

Στις 17 Οκτώβρη διοργανώθηκε επιχειρηματική εκδήλωση με 

κύριο ομιλητή τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας με κύριο θέμα 

συζήτησης, να αφορά τις ευκαιρίες που προφέρει η Κύπρος 

ως έδρα για διεξαγωγή περιφερειακών δραστηριοτήτων.   

Στην παρουσίαση του στην ίδια εκδήλωση ο κ. Νίκος Κυρια-

κίδης, Συνέταιρος και Επικεφαλής των Χρηματοοικονομικών 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Deloitte με θέμα, “Cyprus-A 

Business and Financial Centre in Europe’’ επικεντρώθηκε στα 

πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος στις διεθνείς επιχει-

ρήσεις και στις επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα μας. Κατά τη 

διάρκεια της κυπριακής αποστολής στην Κίνα υπήρξαν και 

εξατομικευμένες και προκαθορισμένες συναντήσεις με τοπι-

κές επιχειρήσεις.

O κ. Νίκος Κυριακίδης στην ομιλία του κατά τη διάρκεια 

της επιχειρηματικής εκδήλωσης του ΚΕΒΕ στο Πεκίνο

στις 17 Οκτώβρη
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Η Deloitte είχε και φέτος δυναμική παρουσία στο Eastern Mediterranean 

Gas Conference (EMGC), που πραγματοποιήθηκε το 3ημερο 16 -18 Μαρτί-

ου 2015 στη Λευκωσία. Το EMGC διεξάγεται στην Κύπρο για 2η  φορά τα 

τελευταία χρόνια αφού πέρσι το εν λόγω συνέδριο έλαβε μέρος στο Ισραήλ. 

Σκοπός του συνεδρίου είναι η συζήτηση και η ανάλυση των προκλήσεων, 

ευκαιριών και πιθανών στρατηγικών για την ανάπτυξη της βιομηχανίας πε-

τρελαίου και φυσικού αερίου στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου. 

Το συνέδριο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις πιο πρόσφατες γεωπολιτικές και 

τεχνολογικές τάσεις και ευρύτερες τάσεις της αγοράς που σχετίζονται με την 

εξερεύνηση γεωτρήσεων, γεώτρηση, παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία του 

φυσικού αερίου στην περιοχή. Το συνέδριο κάλυψε επίσης ζητήματα όπως 

την χρηματοδότηση έργων υποδομής, αδειοδοτήσεις, σχέδια ανάπτυξης, κρι-

τήρια  υποδομής, τα σχέδια της κυβέρνησης, τις υφιστάμενες νομοθεσίες κ.α..

Η Deloitte ήταν ο χορηγός του Gala Dinner στο οποίο παρευρέθηκαν εκλε-

κτοί προσκεκλημένοι και αντιπρόσωποι από τους βασικούς παράγοντες της 

βιομηχανίας Υδρογονανθράκων στην Κύπρο.  Στην προσφώνηση του κατά 

τη διάρκεια του ∆είπνου και αφού καλωσόρισε τους παρευρισκομένους ο κ. 

Νίκος Παπακυριακού, Συνέταιρος και Επικεφαλής της Deloitte στην Κύπρο 

για Θέματα Oil & Gas, τόνισε τη σημασία του τομέα για την μελλοντική οι-

κονομική ανάπτυξη της Κύπρου αλλά και το ρόλο και σημαντική συμβολή 

της Deloitte στη βιομηχανία υδρογονανθράκων στην Κύπρο από τα αρχικά 

στάδια της βιομηχανίας. Ο κ. Παπακυριακού έκανε ειδική αναφορά στις συμ-

βουλευτικές υπηρεσίες που έχει προσφέρει από την αρχή ο Οίκος στη Noble 

Energy για την εγκαθίδρυση και λειτουργία της στην Κύπρο.  Την εναρκτήρια 

ομιλία στο ∆είπνο έκανε εκ. μέρους της Noble Energy ο Πρώτος Αντιπρόε-

δρος της εταιρείας στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου κ. J.Keith Elliott. 

Μέσα στα πλαίσια των εργασιών του συνεδρίου η Deloitte οργάνωσε ενημε-

ρωτικό εργαστήρι, το οποίο κάλυψε σχετικά θέματα με τη δραστηριοποίηση 

των εταιρειών  πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κύπρο, όπως το φορο-

λογικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων φόρων, έμμεσων 

φόρων (ΦΠΑ), το ανθρώπινο κεφάλαιο και άλλα συναφή επιχειρησιακά θέ-

ματα. Οι συμμετέχοντες στο εργαστήρι ενημερώθηκαν από τους ειδικούς της 

Deloitte για τους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων αυτών στις επιχει-

ρήσεις τους και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και 

των σχετικών φορολογικών δαπανών. Στο χώρου του συνεδρίου η Deloitte 

είχε το δικό της εκθεσιακό περίπτερο.

Ο κύριος λόγος που η Deloitte που υποστηρίζει αυτό το μοναδικό γεγονός 

είναι το γεγονός ότι η εταιρεία μας είχε εμπλακεί στη βιομηχανία πετρελαίου 

και φυσικού αερίου της Κύπρος από την αρχή. Εκτός από την Noble Energy η 

Deloitte συμβουλεύει και άλλες μεγάλες εταιρείας που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα ενέργειας στο νησί.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κ. Νίκο Παπακυριακού, 

(e-mail: npapakyriacou@deloitte.com) ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.

deloitte.com/cy

Deloitte: Χορηγός του Eastern Mediterranean Gas Conference 

Για ακόμη μια χρονιά, το Limassol Economic Forum άφησε τη σφραγίδα 

του στον τομέα των οικονομικών συνεδρίων στην Κύπρο, καθώς μέσα 

από αυτό, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν από διακεκριμένους ομιλητές 

διάφορα θέματα που άπτονται της παγκόσμιας, αλλά και της κυπριακής 

οικονομίας.

Το Limassol Economic Forum διοργανώθηκε για έκτη συνεχή χρονιά 

από το περιοδικό IN Business σε συνεργασία με το London School of 

Economics and Political Science και το Cyprus LSE Alumni Association. 

Το φόρουμ, το οποίο οργανώθηκε στις 21 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο 

Four Seasons στη Λεμεσό, συγκέντρωσε και φέτος μερικούς από τους 

σπουδαιότερους οικονομικούς αναλυτές, διεθνούς εμβέλειας επιχειρη-

ματίες, ηγέτες και εμπειρογνώμονες από την Κύπρο αλλά και το διεθνές 

σκηνικό! Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική εκδήλωση για 

την οικονομία, που διοργανώνεται στην Κύπρο, αποτελώντας ευκαιρία 

για ανάπτυξη ιδεών σχετικά με το οικονομικό μέλλον της χώρας μας και 

της ευρύτερης περιοχής.

Κατά τη διάρκεια του φετινού φόρουμ συζητήθηκαν τα κύρια ζητήμα-

τα της διεθνούς και ευρωπαϊκής οικονομίας από πολιτικούς, ακαδημα-

ϊκούς, επιχειρηματικούς ηγέτες και διεθνούς κύρους οικονομολόγους.  

H Deloitte ήταν εκ των χορηγών του Φόρουμ που συνεισέφεραν τα 

μέγιστα στην επιτυχή διοργάνωση του. Οι άλλοι χορηγοί ήταν οι εται-

ρείες Andreas Neocleous & Co. και Barclays Bank. Ο Lord Lamont, πρώ-

ην Υπουργός Οικονομικών και μέλος του υπουργικού συμβουλίου της 

Μάργκαρετ Θάτσερ και του Τζον Μέιτζορ, ήταν εκ των ομιλητών στο φό-

ρουμ ο οποίος στην παρουσίαση του επικεντρώθηκε κυρίως στις πρό-

σφατες, αλλά και τις μελλοντικές εξελίξεις στη διεθνή οικονομία και την 

Ευρωζώνη. Ο κ. Lamont μεταξύ άλλων βλέπει μια πολύ αργή ανάπτυξη 

μακροπρόθεσμα για την ευρωζώνη, ενώ ανέφερε, ότι ακόμη και αν η Ευ-

ρωζώνη καταφέρει να αυξήσει τον ρυθμό ανάπτυξής της, δεν σημαίνει 

ότι θα λειτουργεί σωστά.

Ο κ. Ian Stewart, Συνέταιρος της Deloitte στο Ηνωμένο Βασίλειο και ένας 

εκ των κορυφαίων οικονομολόγων της χώρας παρουσίασε ένα άκρως 

ενδιαφέρον θέμα, με τίτλο, “Why robots won’t steal our jobs-lessons 

from history”.

Ρόλο συντονιστή, αλλά και παρουσιαστή στο φόρουμ είχε ο γνωστός 

δημοσιογράφος, συγγραφέας και παρουσιαστής στο BBC στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, Gavin Hewitt, ο οποίος στη δική του παρουσίαση επικεντρώ-

θηκε στην ανεργία και τη μετανάστευση. Ο κ. Hewitt χαρακτηριστικά 

υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η ΕΕ εξακολουθεί να είναι ευάλωτη και 

αδυνατεί να εφαρμόσει δραστικές λύσεις για την επίλυση των προβλη-

μάτων της.

Άκρως ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση στην οποία συμμετείχαν αντι-

πρόσωποι από τους 3 χορηγούς του φόρουμ και συγκεκριμένα ο κ. Νί-

κος Κυριακίδης, Συνέταιρος και Επικεφαλής των Χρηματοοικονομικών 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Deloitte, ο κ. Ηλίας Νεοκλέους, ∆ικη-

γόρος/Αντιπρόεδρος της Andreas Neocleous & Co LLC και ο κ. Σάββας 

Κωνσταντίνου, Country Director της Barclays Bank. Μέσω της ζήτησης 

αυτής σκιαγράφηκε πλήρως η πραγματική εικόνα όσον αφορά τη ση-

μερινή κατάσταση της κυπριακής οικονομίας, αλλά και οι περαιτέρω 

προοπτικές ανάκαμψης της παρά το αβέβαιο και δύσκολο σημερινό 

οικονομικό περιβάλλον. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στους τομείς της 

οικονομίας που αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη τα προσεχή χρόνια 

και στο κλίμα για προσέλκυση νέων ξένων επενδύσεων με έμφαση στις 

επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν σήμερα στον τόπο μας.

Σημαντικά επίκαιρα θέματα κάλυψε το Limassol Economic Forum 
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Η υπηρεσία Deloitte Discovery περιλαμβάνει τη δικανική συλλογή δεδομέ-

νων (forensic data collection), το χειρισμό, τη διατήρηση και την ανάλυση 

των δεδομένων με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και μεθοδολογιών. 

Ο απώτερος σκοπός είναι η εξεύρεση πληροφοριών και στοιχείων που σχε-

τίζονται με μία έρευνα ή υπόθεση δικαστική, εγκληματολογική ή εσωτερική 

(εντός ενός οργανισμού). Οι διάφορες φάσεις της υπηρεσίας αυτής μπορούν 

να προσαρμοστούν στις ειδικές ανάγκες κάθε έρευνας περιλαμβάνοντας 

έτσι συγκεκριμένες φάσεις για τον οργανισμό που ενδιαφέρεται. H υπηρε-

σία Deloitte Discovery προσφέρεται σε οποιονδήποτε οργανισμό, ασχέτως 

κλάδου, εφόσον υπάρχει η ανάγκη διεξαγωγής έρευνας ή κατάλληλης προ-

ετοιμασίας και ετοιμότητας του οργανισμού για την άμεση αντιμετώπιση πε-

ριστατικών απάτης, επίθεσης από εξωγενείς παράγοντες (hackers), απώλειας 

ή διαρροής εταιρικών εμπιστευτικών δεδομένων κ.λπ. 

Υπηρεσίες Discovery για ∆ικηγορικά Γραφεία 

Ένα βασικό στοιχείο της άσκησης προσφυγής / αγωγής / νομικής διαμάχης 

είναι η διαδικασία της έρευνας και ανακάλυψης (Discovery), σύμφωνα με 

την οποία κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει σχετικές αποδείξεις προς το 

άλλο μέρος. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζει διάφορους κινδύνους για τους 

διαδίκους, και αν τύχει ανεπαρκούς διαχείρισης, μπορεί να έχει σημαντική 

επίδραση στο ποσοστό επιτυχίας, αλλά και στο κόστος της επίλυσης των δια-

φορών. Ωστόσο, η διαδικασία Discovery παρουσιάζει μια ευκαιρία για τους 

διαδίκους να μεγιστοποιήσουν σημαντικά των αριθμό πληροφοριών και 

αποδεικτικών στοιχείων, παρέχοντας τους έτσι ένα στρατηγικό πλεονέκτημα 

κατά τη διάρκεια μιας δικαστικής διαμάχης. Στις μέρες μας τα στοιχεία σε μια 

υπόθεση δεν προέρχονται κατά κύριο λόγο από μαγνητόφωνα ή χειρόγρα-

φες σημειώσεις πλέον. 

Αντ’ αυτού, πλείστα στοιχεία βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή, ηλεκτρονικά 

λογιστικά φύλλα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε λογαριασμούς 

κοινωνικής δικτύωσης, στο διαδικτυακό υπολογιστικό σύννεφο (cloud), 

όπως επίσης και σε έξυπνες κινητές συσκευές (smart phones και tablets). 

Συνεπώς, οι δικηγόροι πρέπει να έχουν την ικανότητα και την απαραίτητη 

υποστήριξη που είναι αναγκαία για τη συλλογή αυτών των δεδομένων έτσι 

ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν με επιτυχία στις υποθέσεις τους. 

Με την υπηρεσία Deloitte Discovery τα δικηγορικά γραφεία έχουν τη δυ-

νατότητα να αποκτήσουν ένα στρατηγικό πλεονέκτημα αφού η ομάδα μας, 

που αποτελείται από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες, μπορεί να βοηθή-

σει με τη δικανική συλλογή δεδομένων (forensic data collection) είτε από 

ηλεκτρονικά μέσα (υπολογιστές - PCs, Laptops - έξυπνες κινητές συσκευές 

- Smart Phones, Tablets; εξυπηρετητές (servers), είτε από έντυπα έγγραφα τα 

οποία μπορούν να σαρωθούν και να ψηφιοποιηθούν με λογισμικό οπτικής 

αναγνώρισης χαρακτήρων (Optical Character Recognition - ΟCR). Αργότερα 

η ομάδα μας έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην ανάλυση των δεδομέ-

νων με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, πλατφόρμων και μεθοδολογι-

ών έτσι ώστε να απομονωθούν και να παρουσιαστούν τα αρχεία τα οποία θα 

είναι σχετικά με μία υπόθεση ή έρευνα, διατηρώντας άθικτα τα στοιχεία που 

έχουν περισυλλεγεί.

Υπηρεσίες Discovery για Ασφαλιστικές Εταιρείες 

Οι επιθέσεις που δέχονται οι οργανισμοί από τον κυβερνοχώρο μπορούν 

να επηρεάσουν αρνητικά την εικόνα ενός οργανισμού ή ακόμα και να επι-

δράσουν ή να σαμποτάρουν την ομαλή λειτουργία του. Το World Economic 

Forum έχει κατατάξει τον κίνδυνο από τον κυβερνοχώρο (cyber risk) ως ένα 

από τους μεγαλύτερους κινδύνους ανά το παγκόσμιο, μαζί με άλλους κινδύ-

νους όπως ο καταποντισμός, η μετάδοση ασθενειών, ή ακόμη και διακίνηση 

ή χρήση όπλων μαζικής καταστροφής. 

Αυτό έχει αναγνωριστεί από αρκετές Ασφαλιστικές Εταιρείες οι οποίες προ-

σφέρουν ασφαλιστικά πακέτα αποκλειστικά για την Κυβερνοασφάλεια 

(Cyber Insurance). Η ανάγκη για την ύπαρξη Cyber Insurance ξεκίνησε να 

προαπαιτείται από διάφορες εποπτικές αρχές. Με την υπηρεσία Discovery 

σε συνδυασμό με άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες Risk Services, μπορού-

με να υποστηρίξουμε τις Ασφαλιστικές Εταιρείες σε διάφορες φάσεις της 

διαδικασίας ασφάλισης ενός οργανισμού για Cyber Insurance, όπως είναι 

η αξιολόγηση και ο έλεγχος συστημάτων και διαδικασιών του ενδιαφερόμε-

νου οργανισμού ή ακόμη και η εκτέλεση δοκιμών διείσδυσης (Penetration 

Testing – Ethical Hacking services). Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να βοη-

θήσουν την Ασφαλιστική Εταιρεία στην αξιολόγηση του ρίσκου του πελάτη 

τους, αλλά και στη δημιουργία του ασφαλιστικού πακέτου η οποία θα ταιριά-

ζει στο προφίλ του πελάτη τους. Περαιτέρω, με την υπηρεσία Discovery και 

πιο συγκεκριμένα με την υπηρεσία Cyber Incident Response (CIR), η ομάδα 

μας μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση και δικανική έρευνα (Forensic 

Investigation) κάποιου περιστατικού (μίας κακόβουλης επίθεσης, διαρροής 

δεδομένων, μόλυνσης από ιό κλπ.) σε πελάτη της Ασφαλιστικής Εταιρείας. 

Επιπρόσθετα, η ομάδα μας μπορεί να συνδράμει στον περιορισμό του περι-

στατικού, να αξιολογήσει τα αίτια και την πηγή του συμβάντος, καθώς επίσης 

να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον επηρεαζόμενο οργανισμό για 

διορθωτικά και άλλα έργα βελτίωσης της ασφάλειας των πληροφοριακών 

συστημάτων του. Με αυτό τον τρόπο η Ασφαλιστική Εταιρεία θα έχει μια ορ-

θότερη εικόνα για τον πελάτη της, την κατάταξη του ρίσκου και την τιμολο-

γιακή πολιτική της, αλλά και γενικότερα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς 

αυτόν.

Υπηρεσίες ∆ικανικής Ανάλυσης και Έρευνας

(Forensics Analysis & Investigation)

Αξιοποιούμε τους εμπειρογνώμονες μας, το τεχνολογικά προηγμένο ερ-

γαστήριο μας και τα εξελιγμένα λογισμικά μας για να προσφέρουμε νέες, 

καινοτόμες λύσεις στα σύνθετα προβλήματα των πελατών μας. Έχουμε τις 

ικανότητες και τους πόρους να διερευνήσουμε διάφορα συστήματα πληρο-

φορικής για τον εντοπισμό μιας αδικοπραξίας όπως είναι η διαγραφή πλη-

ροφοριών, οι παραβιάσεις πολιτικής ενός οργανισμού, η διαρροή δεδομέ-

νων, μόλυνση από ιό ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 

Η ομάδα μας μπορεί να ανακτήσει έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών από 

τους σκληρούς δίσκους υπολογιστών, ταινίες αντιγράφων ασφαλείας 

(backups), συμπεριλαμβανομένων και των ενεργών, διαγραμμένων, κρυμ-

μένων, χαμένων ή κρυπτογραφημένων αρχείων καθώς επίσης και από αρ-

χεία που έχουν απλώς προσπελαστεί (read), αλλά ποτέ δεν έχουν αποθηκευ-

τεί (saved).

Η Υπηρεσίες Deloitte Discovery αποτελούνται από τις πιο κάτω υποκα-

τηγορίες:

• eDiscovery

• Forensic Data Collections

• Computer Forensics

• Cloud Forensics 

• Mobile Forensics 

• Cyber Incident Response

• Cyber Incident Readiness Consulting

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

Πανίκος Παπαμιχαήλ , e-mail: ppapamichael@deloitte.com, τηλ: 22 360 805

Χρίστος Μακεδόνας,  e-mail: cmakedonas@deloitte.com, Τηλ: 22 360 383

Παρουσίαση των Υπηρεσιών
Deloitte Discovery

Σεμινάριο για την παρουσίαση των υπηρεσιών 
Cyber Risk & Discovery Services

Deloite Discovery Services
Creative. Clear. Focused.

Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της για σωστή και έγκαιρη ενημέρωση 

των πελατών της και του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου ευρύτερα 

πάνω σε σημαντικά οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα, η Deloitte 

πραγματοποίησε στις 23 του Απρίλη, 2015 στα γραφεία της στη Λευκω-

σία με μεγάλη επιτυχία συνέδριο σχετικά με επίκαιρα θέματα και εξελίξεις 

που αφορούν τη διαχείριση του κινδύνου στον κυβερνοχώρο (cyber 

risk). Οι παρουσιάσεις κάλυψαν ενδιαφέροντα 

επίκαιρα θέματα όπως: ∆ιαδικτυακές Επιθέσεις, 

Κοινωνική Μηχανική (Social Engineering) , 

∆ικανικές έρευνες (Digital Forensics), αντι-

μετώπιση περιστατικών ηλεκτρονικών επι-

θέσεων (Cyber Incident Response), κ.α. 

Οι παρουσιάσεις έγιναν από στελέχη του το-

πικού γραφείου της Deloitte που ειδικεύονται 

σε θέματα cyber risk και συγκεκριμένα τους 

κ.κ Χρίστο Μακεδόνα και Γιάννη Ιωαννίδη 

καθώς επίσης και από τον κ. Bas Sluijsmans, 

Ανώτερο ∆ιευθυντή στο γραφείο της 

Deloitte Ολλανδίας που ηγείται της ομάδας 

υποστήριξης των οίκων μελών της Deloitte σε 

θέματα Discovery & Digital Forensics στη 

γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, Μέσης 

Ανατολής και Ασίας. Οι παρευρισκόμενοι 

είχαν ταυτόχρονα την ευκαιρία να ενημερωθούν 

από την ομάδα συμβούλων της Deloitte για 

τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσί-

ες που προσφέρει ο Οίκος σε οργανισμούς 

που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς 

τομείς της αγοράς όσον αφορά σε θέματα 

διαχείρισης διαδικτυακών κινδύνων με ιδιαί-

τερη έμφαση στις υπηρεσίες Deloitte Discovery. 

Οι υπηρεσίες αυτές όπως και οι άλλες συναφείς υπη-

ρεσίες ανήκουν στην οικογένεια των υπηρεσιών για θέματα Ασφαλείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων και ∆ικανικής (Forensics), για τις οποίες η 

Deloitte κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως, σύμφωνα με τους ανεξάρ-

τητους αναλυτές συμβουλευτικών υπηρεσιών Gartner Inc. και Kennedy 

Consulting Research & Advisory. Για τις παρουσιάσεις του συνεδρίου 

όπως και για περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες της Deloitte 

σε θέματα Cyber Risk και Discovery & Digital Forensics επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα της εταιρείας.
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Σεμινάρια-Υπηρεσίες

H ομάδα των Cyber Risk Services (CRS) στο συνέδριο BlackHat Europe 2015
Αντιπροσωπευτική ομάδα των υπηρε-

σιών Cyber Risk Services (CRS) παρέστη 

στο ετήσιο συνέδριο «BlackHat Europe 

2015» το όποιο πραγματοποιήθηκε στο 

Άμστερνταμ, Ολλανδία, στις 10 - 13 Νο-

έμβριου, 2015. Το συνέδριο BlackHat, 

πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα 

ετήσια συνέδρια ασφάλειας ανα το πα-

γκόσμιο στο οποίο παρουσιάζονται και 

πραγματοποιούνται διάφορα εργαστή-

ρια και διαλέξεις σχετικά με διάφορες 

μεθόδους επιθέσεων αλλά και τρόπους 

άμυνας πληροφοριακών συστημάτων. 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι 

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από 

διεθνούς φήμης ομιλητές, καθώς επίσης 

να συνομιλήσουν μαζί τους. Η παρου-

σία της ομάδας μας σε αυτό το συνέδριο 

ήταν ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο 

στην συνεχείς εκπαίδευση η οποία είναι 

απαραίτητη ειδικά στον μεταβαλλόμε-

νο τομέα πληροφορικής και ασφάλειας 

πληροφοριακών συστημάτων.

Η Deloitte για τέταρτη φορά 
παγκόσμιοι πρωταθλητές
Η ομάδα από την Deloitte Ολλανδίας Hack.ERS κατέκτησε για τέταρτη φορά την πρώτη θέση στους 

παγκόσμιους αγώνες Cyberlympics Security Challenge. Ο τελικός των αγώνων διεξάχθηκε την Τρίτη 20 

Οκτωβρίου 2015 στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Στον τελικό συμμετείχαν συνολικά 12 ομάδες από όλο τον 

κόσμο συμπεριλαμβανομένων 6 ομάδων από διάφορες Deloitte ανά τον κόσμο. 

Ο διαγωνισμός Cyberlympics είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός με θεματολογία την διαδικτυακή 

ασφάλεια με σκοπό να βρεθεί η κορυφαία ομάδα ασφάλειας συστημάτων. Μέσω του διαγωνισμού, 

οι συμμετέχοντες διαγωνίζονται σε ομάδες των 4-6 ατόμων στις κατηγορίες δικανικής ανάλυσης, 

προστασίας συστημάτων και ανάλυσης λογισμικού.  Οι προκαταρκτικοί γύροι λαμβάνουν χώρα ανά 

ήπειρο και οι κορυφαίες ομάδες προχωρούν στα τελικά. Η ομάδα της Deloitte Κύπρου εργάζεται στενά 

με την αντίστοιχη ομάδα από την Deloitte Ολλανδίας σε θέματα εκμάθησης και παροχής υπηρεσιών.

Ανησυχείτε για τη διαδικτυακή σας ασφάλεια; Κα-

θώς οι ευπάθειες αλλάζουν συνεχώς, χρειάζεται 

συνεχής αναγνώριση των ευπαθειών του οργανι-

σμού. Το “Hacking as a Service” παρέχει τη λύση 

για τη συνεχή αναγνώριση των ευπαθειών.

Οι επιθέσεις σε ιστοσελίδες και οργανισμούς με 

το αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών πληρο-

φοριών του οργανισμού είναι πλέον καθημερινό 

φαινόμενο. Ένας από τους τρόπους με τους οποί-

ους ένας οργανισμός μπορεί να προστατευτεί από 

τέτοιες επιθέσεις είναι ο συχνός έλεγχος των πιθα-

νών ευπαθειών του οργανισμού. 

Αρκετοί οργανισμοί εκτελούν τέτοιους ελέγχους, 

αλλά πολλές φορές μεταξύ μεγάλων διαστημά-

των του ενός ελέγχου από τον επόμενο. Καθώς τα 

κακόβουλα άτομα δουλεύουν συνεχώς για την 

ανακάλυψη νέων ευπαθειών, το κενό μεταξύ των 

ελέγχων που διεξάγει ο οργανισμός μπορεί να 

επιτρέψει την εκμετάλλευση μιας καινούργιας ευ-

πάθειας η οποία δεν υπήρχε κατά τη διάρκεια του 

προηγούμενου ελέγχου. 

Η Deloitte προχώρησε με μια νέα καινοτόμο υπη-

ρεσία για την παροχή περιοδικών ελέγχων της 

ασφάλειας του οργανισμού συμπεριλαμβανομέ-

νου της υποδομής και των ιστοσελίδων του οργα-

νισμού. 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά και προνόμια του 

“Hacking as a Service” είναι:

• Η υποδομή και οι ιστοσελίδες του οργανισμού 

ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ο 

οργανισμός δεν στηρίζεται μόνο σε μια περίο-

δο ελέγχου.

• Συνεχής αναγνώριση των ευπαθειών ανά πε-

ρίοδο και ανά σύστημα μέσω της πλατφόρμας 

ελέγχου της Deloitte.

• Χαμηλές μηνιαίες χρεώσεις 

• Ετήσιες εκθέσεις αποτελεσμάτων

• Συμμόρφωση με νομοθετικά πλαίσια

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

Πανίκος Παπαμιχαήλ, τηλ: 22 360 805

e-mail: ppapamichael@deloitte.com

Γιάννης Ιωαννίδης, τηλ: 25 868 849

e-mail: ymioannides@deloitte.com 

Hacking-as-a-Service

Η νικήτρια ομάδα από την Deloitte Ολλανδίας

H Deloitte χορηγός για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά του Cybercrime Security Forum
Η Deloitte Κύπρου ήταν και φέτος ο επίσημος χορηγός 

του διήμερου συνέδριου “Cybercrime Security Forum 

15” το οποίο διοργανώθηκε φέτος στη Λευκωσία από την 

εταιρεία Computrain Ltd. Το συνέδριο απευθύνθηκε σε 

επαγγελματίες από το χώρο της Πληροφορικής και της 

Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Η θεματολογία του συνεδρίου περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, 

πρακτικές και μεθό-

δους που χρησιμο-

ποιούνται για κα-

κόβουλες 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 παρα-

κολουθήσουν και παρουσιάσεις από την ομάδα της Deloitte 

Κύπρου και Deloitte Ολλανδίας. 

Οι παρουσιαστές ήταν ο Χρίστος Μακεδόνας, Γιάννης Ιωαν-

νίδης και ο Ari Davies.

Η πλατφόρμα ελέγχου της Deloitte
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 Θέματα Ανθρώπινου ∆υναμικού

Όπως είθισται τα τελευταία χρόνια, 

έτσι και φέτος, ο οργανισμός μας 

υποδέχτηκε τους 37 νέους εκπαιδευ-

όμενους λογιστές του σε μια όμορφη 

τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 

7 Οκτώβριου στο ξενοδοχείο Four 

Seasons στη Λεμεσό. 

Τα νέα στελέχη της Deloitte κατέχουν 

ακαδημαϊκά πτυχία από διάφορους 

κλάδους σπουδών όπως Λογιστικής, 

Βιολογίας, Μαθηματικών, Νομικής, 

Οικονομικών και άλλα από καταξιω-

μένα πανεπιστήμια της Κύπρου και 

της Αγγλίας. 

Την φετινή εκδήλωση άνοιξε με ομι-

λία του ο Ανώτερος Εκτελεστικός 

Σύμβουλος της εταιρείας κ. Χρίστης 

Χριστοφόρου, ο οποίος καλωσόρισε 

τους νέους εκπαιδευόμενους λογι-

στές μας και τους ευχήθηκε ότι κα-

λύτερο στην αρχή της καριέρας τους 

ως λογιστές. Στη συνέχεια το λόγο 

πήραν ο κ. Νίκος Κυριακίδης, Υπεύ-

θυνος Συνέταιρος του γραφείου στη 

Λεμεσό καθώς και ο Συνέταιρος του 

Οίκου μας κ. Αλέξης Αγαθοκλέους, οι 

οποίοι με τη σειρά τους ευχήθηκαν 

και καλωσόρισαν τα νέα στελέχη στη 

μεγάλη οικογένεια της Deloitte. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεί-

πνο όπου οι νέοι εκπαιδευόμενοι 

λογιστές είχαν την ευκαιρία να ανταλ-

λάξουν απόψεις με υφιστάμενα μέλη 

του οργανισμού μας καθώς επίσης 

και να επιλύσουν τυχόν απορίες σχε-

τικά με τις προκλήσεις που τους περι-

μένουν τα επόμενα χρόνια, το εργα-

σιακό περιβάλλον του οργανισμού 

και το ρόλο τους ως νέοι πρεσβευτές 

των αξιών και του οράματος του ορ-

γανισμού. 

Εκδήλωση καλωσορίσματος των νέων 
εκπαιδευόμενων λογιστών μας 

Deloitte: Αναγνωρίσεις ατόμων 
από συναδέλφους τους 
Στις 27 Οκτωβρίου, η Deloitte σε μια σεμνή τελετή τίμησε τους διακριθέντες Λούκα Αντω-

νίου (Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών) και Γιώργο Χρυσάνθου (Τμήμα Φορολογι-

κών Υπηρεσιών) από το γραφείο της Λευκωσίας. Στις 2 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε μια 

παρόμοια τελετή στο γραφείο της Λεμεσού, όπου η διακριθείσα Χριστίνα Θεμιστοκλέους 

(Τμήμα ∆ιαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων) τιμήθηκε επίσης για την σημαντική συμ-

βολή της.   

Ο Λούκας και ο Γιώργος αναγνωρίστηκαν από το σύνολο των συναδέλφων τους, στα πλαί-

σια του σχεδίου «Επαγγελματικής Αριστείας», ως πρότυπα επαγγελματιών στην κατηγορία 

«∆ιαπροσωπικές δεξιότητες» και η Χριστίνα στην κατηγορία «Πρεσβευτές του Οργανι-

σμού». Η εν λόγω πρωτοβουλία, εφαρμόστηκε με επιτυχία για πρώτη φορά φέτος, δίνο-

ντας την ευκαιρία στα μέλη του προσωπικού της Deloitte, να προτείνουν και να αναδείξουν 

εκείνα τα στελέχη που διακρίθηκαν μέσα στη χρονιά για τη συνεισφορά τους στον οργανι-

σμό. Ως ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών 

παγκοσμίως, η Deloitte προσελκύει και διαθέτει ικανότατα στελέχη τα οποία εξυπηρετούν 

στο μέγιστο βαθμό τους πελάτες τους και εκπροσωπούν επάξια τον οργανισμό σε όλα τα 

επίπεδα. Η Deloitte δεσμεύεται να συνεχίσει να επενδύει στον κόσμο της και να τους βοη-

θά, ώστε να εξελιχθούν σε ηγέτες. Επιστέγασμα της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των 

πρακτικών της Deloitte στο τομέα ∆ιεύθυνσης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου ∆υναμικού, 

είναι τα υψηλά επίπεδα δέσμευσης των μελών του προσωπικού, τα οποία εν μέρει βασίζο-

νται στα εμφανή επίπεδα αναγνώρισης και επιβράβευσης του κόσμου της.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν στους βραβευθέντες, ο κ. Χρίστης Χριστοφόρου, Ανώτε-

ρος Εκτελεστικός Σύμβουλος της Deloitte και ο κ. Νίκος Παπακυριακού, Υπεύθυνος Συνέ-

ταιρος του Γραφείου Λευκωσίας, “τέτοιες διακρίσεις μας κάνουν περήφανους τόσο για τα 

δικά σας επιτεύγματα όσο και για τα υψηλά επίπεδα συναδελφικότητας και δέσμευσης με-

ταξύ των στελεχών του Οίκου μας”. Στους βραβευθέντες παραδόθηκαν χρηματικά βραβεία. 

Δείπνο συγχαρητήριων για 
την απόκτηση των επαγγελματικών 
τίτλων ACA / ACCA  
∆είπνο προς τιμή των 32 εκπαιδευόμενων λογιστών 

που απόκτησαν με επιτυχία τον επαγγελματικό τίτλο 

ACA ή ACCA, παράθεσε ο οργανισμός μας στις 8 και 23 

Οκτώβριου σε Λευκωσία και Λεμεσό αντίστοιχα.

Στη Λευκωσία το δείπνο πραγματοποιήθηκε στην τα-

βέρνα «Το Αιγαίον» όπου τα στελέχη συγχάρηκε για 

τη σκληρή δουλειά και προσπάθεια των τελευταίων 

χρόνων ο κ. Νίκος Παπακυριακού, Υπεύθυνος Συνέ-

ταιρος του Γραφείου Λευκωσίας δίνοντας το έναυσμα 

και στους υπολοίπους συνεταίρους να συγχαρούν με 

τη σειρά τους. Στη συνέχεια ακολούθησε δείπνο με συ-

νοδεία ζωντανής μουσικής η οποία συνέβαλε σε μια 

ευχάριστη βραδιά (χαρακτηριζομένη από χαλαρή και 

ευδιάθετη ατμόσφαιρα). 

Σε παρόμοιο κλίμα εκτυλίχθηκε και το δείπνο στη Λε-

μεσό, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο “The Noodle 

House” όπου οι συνεταίροι, κ.κ. Νίκος Κυριακίδης, 

Υπεύθυνος Συνέταιρος του Γραφείου Λεμεσού, Νίκος 

Χαραλάμπους και Γιώργος Μαρτίδης είχαν επίσης την 

ευκαιρία να συγχαρούν τα στελέχη του γραφείου της 

Λεμεσού. 

Με στόχο το καλωσόρισμα και την ενημέρωση των 

νέων φοιτητών καθώς και την στήριξη μας προς τις 

φοιτητικές κοινότητες, για ακόμα μια χρονιά πραγ-

ματοποιήθηκαν «Ημέρες Γνωριμίας» στα γραφεία 

της Deloitte σε Λευκωσία και Λεμεσό. Στις εκδη-

λώσεις αυτές συμμετείχαν Κύπριοι φοιτητές από τα  

πανεπιστήμια Imperial, UCL, Surrey, Manchester, 

Nottingham, LSE, Lancaster, Warwick, Bristol και 

Leeds. 

Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μέλη 

του Συνδέσμου Κύπριων Φοιτητών των πανεπι-

στημίων τους, υφιστάμενους φοιτητές των πανε-

πιστημίων καθώς και να ενημερωθούν σχετικά με 

τη φοιτητική και ακαδημαϊκή ζωή του Ηνωμένου 

Βασιλείου. 

Οι εκδηλώσεις στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία κα-

θώς 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 ουσια-

στική στήριξη που τους παρέχει. 

Στη συνέχεια, ο κ. Γιώργος Παντελίδης, Επικεφα-

λής του Τμήματος Ανθρώπινου ∆υναμικού της 

Deloitte, καλωσόρισε και αυτός με τη σειρά του 

τους παρευρισκομένους και τους ευχήθηκε κάθε 

επιτυχία στους ακαδημαϊκούς τους στόχους. Επί-

σης, ενημέρωσε τους φοιτητές για τις προοπτικές 

εργοδότησής τους στον Οίκο μας, όσο για τα προ-

γράμματα που προσφέρει η Deloitte για απόκτηση 

των επαγγελματικών προσόντων ACA ή ACCA. 

Επιπρόσθετα, δόθηκαν επιχορηγήσεις από τον 

οργανισμό στο Σύνδεσμο Κύπριων Φοιτητών 

του κάθε πανεπιστημίου για ενίσχυση των τα-

μείων τους. Τα χρήματα αξιοποιήθηκαν εν μέρει 

για τη διεκπεραίωση αθλητικών δραστηριοτήτων 

των Κύπριων φοιτητών, καθώς επίσης και για τη 

διοργάνωση και προώθηση κοινωνικών εκδηλώ-

σεων. 

«Ημέρες Γνωριμίας» για Κύπριους φοιτητές της Αγγλίας
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Deloitte: Συμμετοχή στο Agonas Eleftheria Sailing Race 2015
Ο Οίκος με 7μελή ομάδα συμμετείχε στους 

αγώνες θαλάσσης με την ονομασία «Agonas 

Eleftheria Sailing Race 2015» που πραγμα-

τοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία το διήμερο 

26 & 27 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Οι αγώνες 

είχαν καθαρά κοινωνικό και φιλανθρωπι-

κό χαρακτήρα και διοργανώθηκαν από τον 

Ναυτικό Ομιλο Λεμεσού σε συνεργασία 

με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ιστιοπλοϊ-

ας. Στην εκδήλωση αυτή που προσέλκυσε 

πάνω από 600 άτομα διάφορων ηλικιών 

συμμετείχαν κυρίως άτομα που εργάζονται 

σε μεγάλες εταιρείες που σχετίζονται με τη 

ναυτιλία στο νησί μας.  Την 2η μέρα των 

αγώνων, διεξήχθη αγώνας σκαφών ανοι-

κτής θαλάσσης. Στο συγκεκριμένο αγώνα 

συμμετείχαν πάνω από 15 πληρώματα. Η 

ομάδα μας επάνδρωσε σκάφος που έφερε 

την ονομασία Deloitte. 

Όχι μόνο μεταφορικά, αλλά πλέον 

και κυριολεκτικά η Deloitte βρίσκε-

ται στους ουρανούς. ∆ύο από τα 

μέλη της οικογένειας της Deloitte, 

οι αδελφές Μαρία και Λίζα Γιάν-

νη εδώ και 3 χρόνια ασχολούνται 

επίμονα με τον αλεξιπτωτισμό 

(skydiving).  Η αφοσίωση τους στο 

άθλημα, η σκληρή δουλειά αλλά 

φυσικά και το ταλέντο τους, έφερε 

και τις δύο στο βάθρο των νικη-

τών στους Παγκύπριους Αγώνες 

Σχηματισμών Ελεύθερης Πτώσης 

με ένα χρυσό και ένα αργυρό με-

τάλλιο. Θέσεις οι οποίες τους έδω-

σαν την αυτόματη πρόκριση στους 

Παγκόσμιους Αγώνες Αλεξιπτωτι-

σμού, που θα διεξαχθούν τον Σε-

πτέμβριο του 2016 στο Σικάγο των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Η προσπά-

θεια τους αυτή ωστόσο προαπαι-

τεί κόπο και θυσίες στον ελεύθερο 

τους χρόνο καθώς και χρήμα. 

Η Deloitte αναγνωρίζοντας την 

αξιοθαύμαστη προσπάθεια των 

αδελφών Γιάννη στηρίζει οικονο-

μικά την προσπάθεια τους αυτή. 

Στο πνεύμα στήριξης του αθλητι-

σμού, η Deloitte αποτέλεσε επίσης 

το μέγα χορηγό στο Φεστιβάλ Αλε-

ξιπτωτισμού το οποίο διεξήχθη το 

Σεπτέμβριο του 2015. Η Deloitte 

θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό 

της Μαρίας και Λίζας και μαζί ευελ-

πιστούμε να πετάξουμε ακόμα πιο 

ψηλά!

H Deloitte στους ουρανούς!
Διάκριση και στο skydiving από στελέχη μας

Με επιτυχία το πάρτι της Deloitte
Το προσωπικό απόλαυσε μια ευχάριστη βραδιά
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Χριστουγεν-

νιάτικο πάρτι της Deloitte στο Columbia Plaza στη Λεμεσό 

την Παρασκευή 18 ∆εκεμβρίου. Στην εκδήλωση παρευρέ-

θηκαν όλα τα στελέχη και το προσωπικό της Deloitte που 

απόλαυσαν μια ευχάριστη βραδιά, με κύρια χαρακτηριστι-

κά της, το καλό φαγητό, την ωραία μουσική και την καλή 

διάθεση. Το Χριστουγεννιάτικο πάρτι όπως έχει αποδειχτεί 

επανελλημένα 

αποτελεί το τέλος 

ακόμα μιας επι-

τυχημένης από 

όλες τις απόψεις 

χρονιάς για τον 

Οίκο. Για την 

Deloitte οι άν-

θρωποι της είναι 

το μεγαλύτερο κεφάλαιο της έχοντας τη μεγαλύτερη συμβο-

λή στο ότι η εταιρεία μας παρουσιάζει συνεχώς έντονη δρα-

στηριότητα σ’ όλους τους τομείς παρά την οικονομική κρί-

ση στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σο τέλος έγιναν από 

όλους ανταλλαγές ευχών για προσωπική υγεία και ευτυχία 

δείχνοντας την αποφασιστικότητα τους για συνέχιση της με-

γάλης προσπάθειας τους και το 2016.

Επιτυχία σε αθλητική συνάντηση
Η συνάδελφος μας 

Katerina Chizhova, ∆ιευ-

θύντρια στο Τμήμα Φο-

ρολογικών Υπηρεσιών της 

Deloitte, συμμετείχε πρό-

σφατα σε αγώνα δρόμου 

που διοργανώθηκε για 

καθαρά φιλανθρωπικούς 

σκοπούς. Η Κατερίνα κα-

τέλαβε την πρώτη θέση 

στον αγώνα δρόμου 10 

χλμ γυναικών από 35-

50 ετών. Πέραν των 350 

δρομέων και αθλούμενων 

συμμετείχαν στα αγωνί-

σματα του 8ου αγώνα 

δρόμου Racing, «Τρέξτε 

Μαζί μας για την Πρόλη-

ψη του Καρκίνου», στο 

Πάρκο Αθαλάσσας, στέλ-

λοντας με αυτό τον τρόπο 

ένα ηχηρό μήνυμα προς 

την κατεύθυνση της ευαι-

σθητοποίησης του κοινού 

για ένα πιο δραστήριο 

τρόπο ζωής.
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Κοινωνική Εισφορά 

• Ανακαίνιση του χώρου υποδοχής του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου: Μέσω 

της εν λόγω πρωτοβουλίας στόχος μας είναι η βελτίωση των συνθηκών αναμονής του με-

γάλου αριθμού ασθενών και των συγγενών τους που φιλοξενούνται στο χώρο για αρκετές 

ώρες.  Η αναίνιση έγινε εις μνήμη Χριστόδουλου Χρυσάνθου, ο οποίος ήταν εκ των κύριων 

ιδρυτών της Deloitte. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σελ. 16.

Με γνώμονα την υλοποίηση του οράματός 

μας «για αναγνωρίσιμη ηγετική παρουσία», 

στοχεύουμε όχι μόνο στα άρτια οικονομικά 

μας αποτελέσματα και στην ποιοτική υπε-

ροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών μας, 

αλλά και στην υπεύθυνη και άμεση αντα-

πόκριση στα καλέσματα της κοινωνίας στην 

οποία δραστηριοποιούμαστε. 

Ως εκ τούτου, η Εταιρική Κοινωνική Ευ-

θύνη (ΕΚΕ) αποτελεί ένα θεμελιώδη και 

αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής 

και κουλτούρας μας, μέσω της εφαρμογής 

πρωτοβουλιών που μετατρέπουν την επιχει-

ρηματική μας αριστεία σε κοινωνική συνει-

σφορά με ουσιαστικά αποτελέσματα. Οι εν 

λόγω πρωτοβουλίες εμπίπτουν στα πλαίσια 

του σχεδίου “Make an Impact”, το οποίο εί-

ναι συνυφασμένο με τον ανθρωποκεντρικό 

μας χαρακτήρα και παρέχει τη δυνατότητα 

στα μέλη του προσωπικού να συνεισφέρουν 

και να έχουν θετική επιρροή. 

Συγκεκριμένα, οι ενέργειες που υλοποιού-

νται συνοψίζονται σε τέσσερεις στρατηγι-

κούς πυλώνες (κοινωνία, υγεία, παιδεία, 

περιβάλλον)-  και έχουν ως αποτέλεσμα την 

έμπρακτη στήριξη, πρόοδο, ευημερία και 

κατ’ επέκταση την καλυτέρευση της κοινωνί-

ας μας, καθιστώντας την ένα πιο υγιές και ευ-

χάριστο μέρος να ζει κανείς και να εργάζεται.

Θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Σχέδιο «Make an Impact»

Η Deloitte στηρίζει το σκάκι 
για παιδιά μικρών ηλικιών
Ο Οίκος μας ήταν ο αποκλειστι-

κός χορηγός του 4ου Παιδικού 

Τουρνουά Σκακιού που διεξή-

χθηκε πρόσφατα στη Λεμεσό και 

το οποίο διοργανώθηκε από την 

εφημερίδα «Vestnik Kipra». Στο 

τουρνουά συμμετείχαν περισ-

σότερα από 200 παιδιά ηλικίας 

από 8 μέχρι και 18 χρονών. Το 

συγκεκριμένο ετήσιο τουρνουά 

το οποίο διεξάγεται σε συνεργα-

σία με την Κυπριακή Σκακιστική 

Ομοσπονδία εφαρμόζει πιστά τους κανονισμούς όπως αυτοί προκηρύσσονται από την παγκόσμια σκακι-

στική ομοσπονδία FIDE.

Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του, ο Οίκος 

μας στήριξε οικονομικά την πρωτοβουλία του ∆ήμου Λευκω-

σίας στη Λεωφόρο Μακαρίου που αφορούσε το στόλισμα της 

λεωφόρου με Χριστουγεννιάτικα δέντρα για καθαρό φιλαν-

θρωπικό σκοπό. 

Συγκεκριμένα η Deloitte επιχορήγησε την ενοικίαση 5 Χρι-

στουγεννιάτικων δέντρων τα οποία τοποθετήθηκαν στη με-

τανομασθήσα Λεωφόρο Μακαρίου σε Λεωφόρο Χριστουγέν-

νων για την περίοδο των εορτών. 

Οι εισπράξεις θα δοθούν για τη στήριξη της «Κοινωνικής Μέ-

ριμνας Αγίων Ομολογητών» και του Σωματείου «Μάνα».

Χριστουγεννιάτικη 
προσφορά

Υγεία

• Παρείχαμε στο Τμήμα Νεογνών του Μακάριου Νοσοκομείου συ-

σκευή για ανίχνευση των φλεβών (Vein Detector) ουτώς ώστε η 

όλη διαδικασία λήψης αίματος να γίνεται πιο εύκολα χωρίς τραυ-

ματισμούς 

• Παρείχαμε οικονομική στήριξη στον Αντιλευχαιμικό Σύνδεσμο 

«Ζωή», «Αντικαρκινικό Σύνδεσμο», «Ένα Όνειρο μια Ευχή», «Σύν-

δεσμο για Άτομα με Αυτισμό», «ΠΑΣΥΚΑΦ» και «Ερυθρό Σταυρό», 

μέσω της αγοράς πασχαλινών λαμπάδων για δυο συνεχόμενες 

χρονιές οι οποίες προσφέρθηκαν στο προσωπικό

• Σε κάθε όροφο των γραφείων μας έχουν τοποθετηθεί ειδικά δο-

χεία για συλλογή και ανακύκλωση πωμάτων τα οποία αξιοποιού-

νται προς στήριξη του «Αντιρρευματικού Συνδέσμου» για αγορά 

αναπηρικών καθισμάτων

• Ήμασταν χορηγοί στο 7ο και 8ο Παγκύπριο Συνέδριο για Γονείς 

– Εκπαιδευτικούς, το οποίο διοργανώθηκε από την Παιδιατρική 

Εταιρεία Κύπρου με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων 

για παθήσεις και γενικά θέματα τα οποία καλούνται να αντιμετω-

πίσουν 

• Συνεισφέραμε οικονομικά στην εκστρατεία “Telethon” 

• Ενισχύσαμε οικονομικά μεγάλο αριθμό εκστρατειών που αφο-

ρούν σοβαρά θέματα υγείας, τα οποία χρήζουν ιατρικής περίθαλ-

ψης και παρακολούθησης

Παιδεία

• ∆ωρεάν παροχή 5 καινούργιων οθονών ηλεκτρονικών υπολογι-

στών στο Γυμνάσιο Παλλουριώτισσας, προς αντικατάσταση των 

παλαιών και μη-λειτουργικών οθονών

• Στηρίξαμε το Ίδρυμα «Ανεμώνη», μέσω της αγοράς 2 φορητών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών για κάλυψη συγκεκριμένων ανα-

γκών 

• Επιχορηγήσαμε ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών σε παιδιά από κοι-

νωνικά περιθωριοποιημένες οικογένειες 

• Στηρίξαμε οικονομικά την προσπάθεια του Συνδέσμου Ανθρώπι-

νου ∆υναμικού μαζί με το ∆ήμο Λάρνακας για παροχή υποτροφι-

ών σε άπορους δημότες

• Επιχορηγήσαμε σπουδές αριθμού φοιτητών οι οποίοι αντιμετω-

πίζουν σοβαρές οικονομικές και άλλου είδους δυσκολίες

Περιβάλλον

• Ανακυκλώνουμε μπαταρίες, χαρτί, πλαστικό και μεταλλικά δοχεία 

σε όλα τα γραφεία μας 

• Προσφέραμε είδη ρουχισμού και πρώτης ανά-

γκης στους πρόσφυγες που έχουν φθάσει στην 

Κύπρο αναζητώντας ένα ασφαλές περιβάλλον 

για να ζήσουν.  Λόγω του μεγάλου αριθμού 

ρούχων που έχουν μαζευτεί έχουν βοηθηθεί 

και άλλες οικογένειες Κύπριων συμπολιτών 

μας μέσω διαφόρων μη-κυβερνητικών και μη-

κερδοσκοπικών οργανώσεων, όπως Λάιονς 

Λευκωσία εντός των Τοιχών, Ερυθρός Σταυρός, 

Ασπίδα του Αίαντα και Ανάκυκλος. 

Άλλες δραστηριότητες

• Προσφέραμε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης σε οικογένειες μέσω των συνδέσμων 

“Fundraising” και “Βαγόνι Αγάπης”

• ∆ώσαμε την ευκαιρία σε 2 άτομα με προβλήματα όρασης, να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα 

«Πορεία προς την Ενηλικίωση – Πρόγραμμα Ανάπτυξης Γνώσεων, Εμπειριών και ∆εξιοτήτων 

για μαθητές με οπτική αναπηρία»

• ∆ιασφαλίσαμε τη συμμετοχή 3 παιδιών τα οποία είναι υπό τη μέριμνα του Γραφείου Ευημερί-

ας, στην καλοκαιρινή κατασκήνωση του Youth Stars Basketball Camp

• Μέσω του Σωματείου “Κοινωνικής Μέριμνας Αγίων 

Ομολογητών”, προσφέραμε μεσημεριανό γεύμα με τη 

χορηγία των Φούρνων Ζορπά και παιχνίδι σε άπορες 

πολύτεκνες οικογένειες με τη συμμετοχή στελεχών της 

Deloitte. 
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Μέσα στα πλαίσια των ενεργειών της Deloitte για 

την προστασία του περιβάλλοντος εντάσσεται η 

στήριξη του Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύ-

κλωσης, που διοργάνωσε πρόσφατα στη Λεμεσό η 

Green-Dot Cyprus.

Το Φεστιβάλ που διοργανώθηκε στα πλαίσια της 

εκστρατείας προώθησης της ανακύκλωσης, πραγ-

ματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου από τις 

11:00 το πρωί μέχρι τις 5:00 το απόγευμα, στο 

Μώλο της Λεμεσού και η είσοδος ήταν ελεύθερη.

Με την επίσκεψη στο Φεστιβάλ το κοινό μπορούσε 

να ενημερωθεί και να ψυχαγωγηθεί για ποικίλα πε-

ριβαλλοντικά θέματα με διασκεδαστικό τρόπο. Στο 

χώρο του Φεστιβάλ υπήρχαν ποικίλα εκπαιδευτικά 

παιχνίδια δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να 

μάθουν για το περιβάλλον και την ανακύκλωση 

παίζοντας και να ψυχαγωγηθούν από κλόουν και 

ταχυδακτυλουργούς. 

Σε ειδικά περίπτερα διάφοροι οργανισμοί κυβερ-

νητικοί και μη, ενημέρωναν το κοινό για τις πε-

ριβαλλοντικές και κοινωνικές τους δράσεις. Στο 

χώρο του Φεστιβάλ γινόταν συλλογή ρούχων τα 

οποία θα διατεθούν από την Ανάκυκλο Περιβαλ-

λοντική σε άπορους συνανθρώπους μας, ή θα 

ανακυκλωθούν, καθώς και συλλογή τροφίμων για 

να διατεθούν στα κοινωνικά παντοπωλεία των ∆ή-

μων της Λεμεσού.

Το Φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο στην εκστρατεία 

ενημέρωσης Rethink (Reduce-Reuse-Recycle), η 

οποία συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 

Life+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδιοργανωτές του Φεστιβάλ ήταν όλοι οι ∆ήμοι 

της Μείζονος Λεμεσού, τα Συλλογικά Σύστηματα 

∆ιαχείρισης Συσκευασιών, Μπαταριών Οικιακού 

Τύπου και Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευ-

ών, Green Dot Κύπρου, ΑΦΗΣ και Ηλεκτροκύκλω-

ση, αντίστοιχα. Χορηγοί ήταν οι εταιρείες Deloitte, 

Tsouloftas Group of Companies, Green Dot 

Cyprus – A. Tsouloftas J.V., Barracuda Intertrade 

και το ίδρυμα Αντρέι και Τζούλια Ντάσιν. 

H Deloitte χορηγός του Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Green-Dot Cyprus

Επιτυχημένος θεσμός η Παγκύπρια
 Λογιστική Ολυμπιάδα

Η Deloitte ήταν και φέτος ο κύριος χορηγός της 

11ης Παγκύπριας Λογιστικής Ολυμπιάδας που 

για ακόμη μια φορά σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Η 

φετινή Λογιστική Ολυμπιάδα, που έχει καθιερωθεί 

πλέον σαν θεσμός, διεξήχθηκε σε κέντρα σ’ όλες 

τις πόλεις, από την Παγκύπρια `Ενωση Καθηγητών 

Οικονομικών Μαθημάτων (Π.Ε.Κ.Ο.Μ) σε συνερ-

γασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Σύνδε-

σμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.  Στην 11η 

Παγκύπρια Λογιστική Ολυμπιάδα συμμετείχαν φέ-

τος 380 υποψήφιοι από 48 σχολεία και ινστιτούτα 

(δημόσια και ιδιωτικά) από όλη την Κύπρο. 

Στην τελετή βραβεύτηκαν οι μαθητές οι οποίοι 

διακρίθηκαν με χρυσά, αργυρά, και χάλκινα με-

τάλλια. Σε όσους πέτυχαν την εξέταση δόθηκαν 

επαίνοι και τιμητικά διπλώματα. 

Η τελετή βράβευσης ήταν υπό την αιγίδα του 

Υπουργού Οικονομικών κ Χάρη Γεωργιάδη. Σκο-

πός της Ολυμπιάδας είναι η ανάπτυξη της ευγε-

νούς άμιλλας, η ενθάρρυνση των μαθητών να 

γνωρίσουν καλύτερα το μάθημα της Λογιστικής 

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 βραβευθέντες ο συνέταιρος κ. 

Χριστάκης Ιωάννου.

H Deloitte στηρίζει τα «Λεμέσια»
Κύριος χορηγός του Ποδηλατικού Γύρου
Η Deloitte μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της 

για στήριξη του αθλητισμού στην Κύπρο ήταν 

και φέτος ο κύριος χορηγός του Ποδηλατικού 

Γύρου Λεμεσού που διοργανώθηκε μέσα στα 

πλαίσια των εκδηλώσεων των αθλητικών αγώ-

νων «Λεμέσια» που έλαβαν μέρος από τις 16 

Οκτωβρίου - 25 Oκτωβρίου 2015.

Σε σύντομη ομιλία του πριν την επίσημη εκκί-

νηση του Ποδηλατικού Γύρου, ο Aντιδήμαρχος 

Λεμεσός κ. Σάββας Στούππας, τόνισε τη σημα-

σία του Ποδηλατικού Γύρου και ευρύτερα των 

Λεμεσίων τόσο για τους Κύπριους όσο και τους 

ξένους που ζουν μόνιμα στην Κύπρο, αλλά και 

τους ξένους επισκέπτες.

Τους ποδηλάτες καλωσόρισε και ευχαρίστησε 

με τη σειρά του ο κ. Λάκης Κουτσοκούμνης, 

Υπεύθυνος Μάρκετινγκ της Deloitte στην Κύ-

προ, ο οποίος τόνισε ότι η Deloitte θα στηρίζει 

πάντα και θα δηλώνει παρούσα σε τέτοια σημα-

ντικά αθλητικά γεγονότα. 

Ειδικά για το ποδήλατο, επισήμανε ότι είναι 

με ιδιαίτερη ευχαρίστηση που διαπιστώνει ότι 

κάθε χρόνο όλο και περισσότερα άτομα από 

όλες τις ηλικίες αγκαλιάζουν και ασχολούνται 

με το ενδιαφέρον αυτό άθλημα.

Τα «Λεμέσια» που διεξάγονται από το 2000 

έχουν καταστεί πλέον ένας επιτυχημένος θε-

σμός ο οποίος αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται 

κάθε χρόνο με ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή 

και περισσότερα αθλήματα. 

Στους αγώνες περιλαμβάνονται διεθνή και 

τοπικά αθλήματα, όπως αγώνες δρόμου, πυγ-

μαχίας, τουρνουά ρυθμιστικής γυμναστικής, 

τρίαθλο, φεστιβάλ παραδοσιακού καράτε, 

αγωνίσματα θαλάσσης, αντισφαίριση, αγώνες 

στίβου βετεράνων αθλητών, σκοποβολή καθώς 

επίσης ποδόσφαιρο και μπάσκετ παλεμάχων.
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Ειδήσεις

Έτος ανάπτυξης και μεταρρύθμισεων το 2016
Απαιτείται αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας

δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος από την κυβέρνηση, γεγονός που 

σημαίνει ότι έχει ισορροπήσει η σχέση κρατικών εσόδων-εξόδων.

Αναμφίβολα σημαντικότερο όλων το 2015 είναι η επαναφορά της οικονομί-

ας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς. Η εμφάνιση ανάπτυξης, έστω της τάξης του 

0.8% μέχρι το γ’ τρίμηνο του 2015, δείχνει ότι η οικονομία άρχισε να βρίσκει 

ξανά τους βηματισμούς της, ενώ οι προβλέψεις της κυβέρνησης και της Ε. 

Ένωσης για επίτευξη του ρυθμού ανάπτυξης της τάξης του 1.5-1.8% του ΑΕΠ 

στο τέλος του 2015, είναι πολύ ενθαρρυντικές.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η ενίσχυση της διεθνούς αξιοπιστίας της οι-

κονομίας μας, που φαίνεται μέσα από τις αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της 

Κυπριακής ∆ημοκρατίας από τους ξένους οίκους αξιολόγησης καθώς και η 

επιτυχής τρίτη έξοδος της χώρας μας στις αγορές. Ακόμα σημειώνουμε με 

ικανοποίηση τις προσπάθειες ομαλοποίησης του τραπεζικού συστήματος, τη 

θετική πορεία του τουρισμού, τη δρομολόγηση τελικών αποφάσεων για την 

ενέργεια, την αύξηση της δραστηριότητας στο εισαγωγικό και λιανικό εμπό-

ριο και άλλα. Όλα αυτά αποτελούν θετικές εξελίξεις στις οποίες θα πρέπει να 

οικοδομήσουμε για τη νέα χρονιά. 

Στον αντίποδα αυτής της εικόνας, υπάρχουν ακόμα τα γνωστά προβλήμα-

τα της πραγματικής οικονομίας, που αφορούν κυρίως την ανεργία (15%), τα 

μη εξυπηρετούμενα δάνεια (27 δις. ευρώ ή 45% του συνόλου των τραπεζι-

κών πιστώσεων), την έλλειψη ρευστότητας χρήματος, τα υψηλά επιτόκια, τη 

μειωμένη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και άλλα. 

Επίσης, θεωρώ πολύ ανησυχητική τη συνέχιση της γραφειοκρατίας στο δη-

μόσιο τομέα, κάτι που επηρεάζει δυσμενώς τις προσπάθειες του ιδιωτικού 

τομέα για νέες πρωτοβουλίες, για νές επενδύσεις και γενικά για νέα επιχει-

ρηματική δράση.

Πως πρέπει να κινηθούμε τη νέα χρονιά για να προχωρήσει πιο μπροστά 

η οικονομία μας;

Όπως είπα και πιο πάνω, το 2015 θέσαμε τις βάσεις για μια καλύτερη συνέ-

χεια. Ξεφύγαμε από την ύφεση, βελτιώσαμε σημαντικούς δείκτες και κερδί-

σαμε πόντους στο βασικό θέμα της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας. Ωστόσο, 

η προσπάθεια μας δεν μπορεί να σταματήσει μέχρι εδώ. Για να κερδίσουμε 

το στοίχημα του μέλλοντος θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε άλλες τομές 

και αλλαγές.

Κατά τη γνώμη μου οι προσπάθειες μας το 2016, θα πρέπει να επικεντρω-

θούν στα εξής σημαντικά:

• Να προχωρήσουμε άμεσα στην προώθηση των απαιτούμενων μεταρ-

ρυθμίσεων τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

• Να προωθήσουμε τα προγραμματισμένα μεγάλα έργα υποδομής.

• Να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας καθώς 

και τους νέους τομείς, με κυριότερο την ενέργεια.

• Να επιφέρουμε λύσεις στα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας.

Το εγχείρημα δεν είναι καθόλου εύκολο, αφού πολλά απ’αυτά «κολλούν» σε 

θέματα νοοτροπίας, σε αντιδράσεις οργανωμένων συνόλων, σε αντικειμενι-

κές δυσκολίες και σε άλλες δυσχέρειες.

Προσωπικά πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να επιδείξει περισσότερη 

τόλμη και αποφασιστικότητα. Ο χλιαρός τρόπος που αντιμετωπίζονται οι 

αντιδράσεις για προώθηση των αποκρατικοποιήσεων ή του εκσυχγρονι-

σμού των δομών του κράτους, δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Επίσης, οι 

καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην προώθηση σημαντικών έργων 

υποδομής (μαρίνες, γήπεδα γκολφ, κλπ), μας ανησυχούν. Γενικά πιστεύουμε 

ότι θα πρέπει να υπάρξει εγρήγορση και αποφασιστικές κινήσεις, ώστε να μη 

χαθεί το «μομέντουμ» της ανασύνταξης της οικονομίας, το οποίο μας έφερε 

τα θετικά αποτελέσματα του 2015.

Θεωρείτε ότι το εξωτερικό περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται με την κρίση 

στη Συρία και άλλα συναφή, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την προσπά-

θεια ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας;

Αναμφίβολα οι εξωγενείς παράγοντες πάντοτε διαδραματίζουν το ρόλο τους 

στο οικονομικό περιβάλλον. Ειδικά για την Κύπρο, η οποία είναι πολύ ευαί-

σθητη σε εξωγενείς εξελίξεις, λόγω της φύσεως της οικονομίας της.

Η κρίση στη Συρία, σε συνάρτιση με το μεταναστευτικό πρόβλημα, τη διε-

θνή τρομοκρατία και τη διατάραξη πολιτικών πολιτικών σχέσεων μεταξύ των 

εμπλεκομένων χωρών (π.χ. Ρωσίας-∆ύσης ή Ρωσίας-Τουρκίας,κλπ), προκα-

λεί αναταράξεις που κανένας δεν μπορεί να προβλέψει πως θα εξελιχθούν. 

Εμείς, ως Κύπρος δεν έχουμε τη δύναμη και τις δυνατότητες να επηρεάσουμε 

τις εξελίξεις. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να αναδείξουμε το ρόλο στα-

θερότητας και ασφάλειας που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα μας σ’αυτή 

την κρίση. Η Κύπρος, ως χώρα-μέλος της Ε.Ένωσης και με πολλά άλλα συ-

γκριτικά πλεονεκτήματα, θα πρέπει να αξιοποιήσει τη συγκυρία για τα δικά 

της συμφέροντα, είτε στο κυπριακό, είτε στα ενεργειακά, είτε στην οικονομία.

Υπ’αυτό το πρίσμα, θεωρώ ότι οι εξελίξεις στην περιοχή μας μπορεί να επηρε-

άσουν την πορεία της οικονομίας μας, αλλά από την άλλη πλευρά μπορούμε 

να αξιοποιήσουμε τα νέα δεδομένα προς όφελος της χώρας μας.

Ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών στον οποίο δραστηριοποιείται 

η Deloitte, πως μπορεί να συνεισφέρει σ’όλη αυτή την προσπάθεια για 

συνέχιση της θετικής πορείας της οικονομίας;

Η Deloiite, όπως και οι άλλοι οργανισμοί των επαγγελματικών υπηρεσιών, 

έχει συνεισφέρει πολλά τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια ανασυγκρό-

τησης της οικονομίας. Με πολλές πρωτοβουλίες, τόσο εντός όσο και εκτός 

Κύπρου, καταφέραμε να αλλάξουμε την αρνητική εικόνα που διαμορφώθηκε 

για την οικονομία μας μετά το 2013. Παράλληλα, προσπαθήσαμε να πείσου-

με κυρίως τους ξένους ότι η οικονομία μας συνεχίζει να έχει συγκριτικά πλεο-

νεκτήματα και δεν θα πρέπει να την εγκαταλείψουν. Ακόμα, δώσαμε έμφαση 

στις προοπτικές της Κύπρου, λόγω της ενέργειας, του τουρισμού, της ναυτι-

λίας και άλλων υποσχόμενων τομέων, ώστε να προσελκύσουμε τόσο νέες 

επενδύσεις όσο και ξένες επιχειρήσεις. Αξιολογώντας σήμερα τις προσπάθει-

ες που κάναμε τα τελευταία χρόνια, μπορώ να πω ότι είμαστε ικανοποιημέ-

νοι. Η Κύπρος και το ευρύτερο χρηματο-οικονομικό μοντέλο της συνεχίζει να 

ελκύει τους ξένους επενδυτές. 

Με τη νέα χρονιά, η Deloitte προγραμματίζει την ανάληψη νέων πρωτοβου-

λιών, οι οποίες θα προβάλλουν την οικονομία μας στο εξωτερικό και θα δη-

μιουργούν τις προϋποθέσεις για ενίσχυση του επιχειρηματικού προσώπου 

της χώρας μας. Με τη μεγάλη τεχνογνωσία, τη πολύχρονη εμπειρία και τον 

υψηλό επαγγελματισμό των στελεχών της, η Deloitte θα συνεχίσει να βρίσκε-

ται στην πρώτη γραμμή για ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας.

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 1

Εις μνήμη Χριστόδουλου Χρυσάνθου

H Deloitte δείχνοντας για ακόμη μια φορά το κοινωνικό της πρόσωπο προχώ-

ρησε το ∆εκέμβρη του 2015 στην ανακαίνιση του Ογκολογικού Κέντρου της 

Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία.  Με την αξιοθαύμαστη αυτή πρωτοβουλία 

ο Οίκος μας στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών αναμονής του μεγάλου 

αριθμού ασθενών και των συγγενών τους που φιλοξενούνται στο χώρο για 

αρκετές ώρες. 

Συγκεκριμένα, με την πολύτιμη συμβολή του κόσμου της Deloitte έχουμε επι-

τύχει να διαμορφωθεί χώρος με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να είναι πιο άνετος, 

ζεστός και φιλόξενος για τους ασθενείς και τους συγγενείς τους σε μια προσπά-

θεια βελτίωσης της όλης εμπειρίας της θεραπείας τους καθώς επίσης και της 

καλυτέρευσης των συνθηκών εργασίας των ατόμων που απασχολούνται στο 

συγκεκριμένο τμήμα. 

H Deloitte προχώρησε στην ανακαίνιση του χώρου υποδοχής 
του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου

Η ανακαίνιση του Ογκο-

λογικού Κέντρου της 

Τράπεζας Κύπρου έγινε 

εις μνήμη του Χριστό-

δουλου Χρυσάνθου, 

ενός από τους κύριους 

ιδρυτές της Deloitte.

Ο Χριστόδουλος Χρυ-

σάνθου, στη διαδρομή 

του από τα εγκόσμια 

άφησε ανεξίτηλη τη 

σφραγίδα του στον 

επαγγελματικό του χώρο, στην κοινωνία και στον τόπο μας, με 

το ήθος, την ακεραιότητα και την υψηλή επαγγελματικότητά του.                   

Σε όλους μας άφησε σημαντικές παρακαταθήκες, ζωής και δημιούρ-

γησε πρότυπα για τους νεώτερους.

Όλοι όσοι είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε μαζί του, νοιώθαμε 

την καλοσύνη του μέσα από την πραότητα του χαρακτήρα του, νιώ-

θαμε την αγάπη του και την αγωνία του για τον καθένα από εμάς, 

πράγμα που του χάρισε πολλούς και καλούς φίλους στους οποίους 

ήταν πολύ αγαπητός.  Η διαύγεια πνεύματος που τον συνόδεψε ευ-

τυχώς ως το τέλος, τον βοήθησε να διατηρήσει το καλόγουστο και 

έξυπνο χιούμορ του διατηρώντας έτσι τις φιλίες που κέρδισε με τη 

μετριοφροσύνη του, τα λίγα λόγια, τα μεστά και τα σοφά.


