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Στις στήλες Συμβουλές και Παρουσιάσεις του περιοδικού μας
φιλοξενούνται κείμενα επιχειρήσεων και οργανισμών που
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο κατά τρόπο επιτυχή και
κοινωνικά υπεύθυνο. Τα σχετικά δημοσιεύματα καταχω ρούνται
έναντι εύλογου ποσού. Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για
προβολή μπορούν να απευθύνονται στο Media Department της
εταιρείας Αction Publications, τηλ. 22818884.
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Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων με
επιστολή του Διευθυντή της κ. Μιχάλη Πήλικου
προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους παρα-
θέτει τις θέσεις της για το ύψος του Κατώτατου
Μισθού και ζητεί αναθεώρησή του.  

Παραθέτουμε πιο κάτω αυτούσια την επιστολή.

Θέμα: Αναθεώρηση Διατάγματος περί
Κατώτατου Μισθού 
Όπως καλά γνωρίζετε, η Κυπριακή οικονομία
διέρχεται την δυσκολότερη της φάση μετά το
1974. Η παγκόσμια οικονομική κρίση, οι δια-
δοχικές υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής μας
ικανότητας, οι συνέπειες από τα καταστροφι-
κά γεγονότα στο Μαρί και η μείωση της κατα-
ναλωτικής δραστηριότητας, έχουν πλήξει καί-
ρια τις Κυπριακές επιχειρήσεις και πολλές από
αυτές προσπαθούν απεγνωσμένα να επιβιώ-
σουν. Μεγαλύτερα θύματα αυτής της κατά-
στασης, όπως είμαι βέβαιος θα συμφωνείτε,
είναι οι δεκάδες χιλιάδες άνεργοι και οι οικο-
γένειές τους. 

Όση ανησυχία μας προκαλεί η αυξητική
τάση και το ύψος της ανεργίας, άλλο τόσο
προβληματιζόμαστε για τον αυξανόμενο
αριθμό των μακροχρόνια ανέργων. Σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία, από τον Ιανουάριο

του 2011 μέχρι τον Δεκέμβριο του ίδιου χρό-
νου, οι άνεργοι από 6 μέχρι 12 μήνες αυξήθη-
καν κατά 33.3%, ενώ οι άνεργοι πέραν των 12
μηνών για την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά
57.9%. Το δε ποσοστό αυτών των δύο κατη-
γοριών ανέργων επί του συνόλου των ανέρ-
γων για την ίδια περίοδο, αυξήθηκε από
18.2% σε 22.6%. 

Ένας από τους λόγους για τη δημιουργία
αντιπαραγωγικών συνθηκών απασχόλησης
είναι και το ύψος του κατώτατου μισθού. 

Ο υφιστάμενος τρόπος υπολογισμού του
κατώτατου μισθού δεν ανταποκρίνεται στις
δυνατότητες ή πραγματικότητες της
Κυπριακής οικονομίας. Ως αποτέλεσμα, ο
ελάχιστος μισθός είναι τεχνητά διογκωμένος
αφού στον υπολογισμό του Εθνικού Διάμεσου
Μισθού λαμβάνονται υπόψη και οι απολαβές
των δημοσίων υπαλλήλων που δεν συμβαδί-
ζουν με τις οικονομικές πραγματικότητες του

τόπου, αφού μέχρι και το 2011 αυξάνονταν
σταθερά τουλάχιστον κατά 6% ετησίως (ΑΤΑ
και προσαυξήσεις). Ως εκ τούτου, αλλά και
λόγω των λοιπών στρεβλώσεων στο όλο
σύστημα, οι Κυπριακές επιχειρήσεις γίνονται
θύματα ενός συνεχούς καλπασμού των δαπα-
νών τους, χωρίς αυτό να αντανακλά τα οικο-
νομικά τους αποτελέσματα που τα τρία
τελευταία χρόνια έχουν αντιστρόφως ανάλο-
γη πορεία. 

Τυχόν διατήρηση του κατώτατου μισθού
στο υφιστάμενο επίπεδο, ειδικά μέσα σε αυτό
το οικονομικό κλίμα, θα δημιουργήσει ακόμη
δυσμενέστερες συνθήκες για την απασχόληση
αποθαρρύνοντας την δημιουργία νέων θέσε-
ων εργασίας και οδηγώντας στην περαιτέρω
κατάργηση υφιστάμενων. 

Με αυτά τα δεδομένα, η Ομοσπονδία
Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ζητεί
όπως ο κατώτατος μισθός μειωθεί από
1/4/2012 κατά τουλάχιστον 15% ως μέτρο
στήριξης των επιχειρήσεων οι οποίες παλεύ-
ουν για την επιβίωσή τους μέσα σε εξαιρετικά
αντίξοες συνθήκες, αλλά και ως μέτρο τόνω-
σης της απασχόλησης ανάμεσα στα επαγγέλ-
ματα τα οποία καλύπτει το Διάταγμα. Σε
αντίθετη περίπτωση, εκτιμούμε ότι ο ρυθμός
αύξησης της ανεργίας στα επηρεαζόμενα
επαγγέλματα θα επιταχυνθεί. 

Οι θέσεις της ΟΕΒ για αναθεώρηση του Κατώτατου
Μισθού

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Ένας από τους λόγους για τη δημι-
ουργία αντιπαραγωγικών συνθη-
κών απασχόλησης είναι και το
ύψος του κατώτατου μισθού. 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων εκφράζει τα θερμά της
συγχαρητήρια προς την Deloitte και την PricewaterhouseCoopers Ltd

οι οποίες ανανέωσαν με επιτυχία την πιστοποίηση τους με το Μοντέλο Investors In People λαμβάνοντας παράλληλα τιμητικές διακρίσεις.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων εκφράζει τα θερμά της
συγχαρητήρια προς  την CTC Automotive Ltd

η οποία πιστοποιήθηκε με επιτυχία με το Μοντέλο Investors In People στα πλαίσια του Α’ κύκλου του συγχρηματοδοτούμενου έργου από 
την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Εφαρμογή του Μοντέλου Investors In

People σε κυπριακές επιχειρήσεις και οργανισμούς» 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
INVESTORS IN PEOPLEINVESTORS IN PEOPLE
• Είναι το μοναδικό διεθνώς αναγνωρισμένο πρό-• Είναι το μοναδικό διεθνώς αναγνωρισμένο πρό-

τυπο ποιότητας στον τομέα διαχείρισης και ανά-τυπο ποιότητας στον τομέα διαχείρισης και ανά-
πτυξης του ανθρώπινου δυναμικούπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού

• Είναι εργαλείο που στοχεύει στην εφαρμογή• Είναι εργαλείο που στοχεύει στην εφαρμογή 
βέλτιστων πρακτικών για ουσιαστική αξιοποίησηβέλτιστων πρακτικών για ουσιαστική αξιοποίηση 
του ανθρώπινου κεφαλαίουτου ανθρώπινου κεφαλαίου

• Επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα, παρά στις δια-• Επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα, παρά στις δια-
δικασίεςδικασίες

• Παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης του οράματος• Παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης του οράματος 
και των στρατηγικών στόχων του οργανισμού μεκαι των στρατηγικών στόχων του οργανισμού με 
την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε θέματατην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα 
ανθρώπινου δυναμικούανθρώπινου δυναμικού

• Το IIP Gold αποτελείται από 165 δείκτες και κα-• Το IIP Gold αποτελείται από 165 δείκτες και κα-
λύπτει όλους τους ουσιαστικούς τομείς διαχείρι-λύπτει όλους τους ουσιαστικούς τομείς διαχείρι-
σης και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικούσης και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού

Επαναβεβαιώνεται η υπεροχή τηςΕπαναβεβαιώνεται η υπεροχή της 

Deloitte μέσα από την πιστοποίησήDeloitte μέσα από την πιστοποίησή 

της με την ανώτατη διάκριση τουτης με την ανώτατη διάκριση του 

Investors in People - Gold, η οποίαInvestors in People - Gold, η οποία 

αποτελεί σημαντικότατη αναγνώρισηαποτελεί σημαντικότατη αναγνώριση 

για τις πρακτικές που ακολουθεί στονγια τις πρακτικές που ακολουθεί στον 

τομέα διαχείρισης και ανάπτυξης τουτομέα διαχείρισης και ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού τηςανθρώπινου δυναμικού της

Ένας ακόµα λόγος 
για να νοιώθουµε περήφανοι.

Είµαστε ο πρώτος Κυπριακός οργανισµός που πιστοποιείται 
µε την ανώτατη διάκριση «Investors in People - Gold»
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Διεθνή διάκριση απέσπασε η CTC Automotive
Ltd για τις πρακτικές που ακολουθεί στον τομέα
διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναμικού της. Η CTC Automotive Ltd, μέλος
του Ομίλου Εταιρειών Σιακόλα, αποτελεί την
πρώτη εταιρεία στον τομέα εισαγωγής αυτοκινή-
των στην Κύπρο που έχει πιστοποιηθεί με το διε-
θνές πρότυπο Investors In People (IIP). 

Το πρότυπο Investors in People αποτελεί το
μοναδικό διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο
ποιότητας, το οποίο εστιάζει στον τομέα
διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναμικού. Το Investors in People πιστοποιεί
τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που
αναγνωρίζουν τον καταλυτικό ρόλο που δια-
δραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό στη βελ-
τίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Συνεπώς,
εστιάζει στη δημιουργία προϋποθέσεων που
θα εξασφαλίσουν την  υπεροχή των ανθρώπων
σε επίπεδο τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων, επι-
βράβευσης και εξέλιξης. Εθνικός Εκπρόσωπος
του IIP στην Κύπρο είναι η Ομοσπονδία Ερ-
γοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ). 

Η αξιολόγηση της CTC Automotive Ltd
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη
συμβουλευτική ομάδα της Deloitte.  Η αξιο-
λόγηση στηρίχτηκε στη βάση 10 δεικτών
και 39 κριτηρίων, τα οποία εξετάζουν τις
πρακτικές της εταιρείας σε συγκεκριμένους
τομείς: Επιχειρηματική στρατηγική, εκπαί-
δευση και ανάπτυξη, διαχείριση ανθρώπινου
δυναμικού, ηγεσία και διοίκηση, αποτελε-
σματικότητα διευθυντικών στελεχών, ανα-
γνώριση και επιβράβευση, συμμετοχή και
ενθάρρυνση, εκπαίδευση και εξέλιξη, μέτρηση
επίδοσης και διαρκής βελτίωση. Η αξιολό-
γηση διεξήχθη από ανεξάρτητη αξιολογήτρια
από την Αγγλία, με τη μέθοδο προσωπικών
συνεντεύξεων με αντιπροσωπευτικό δείγμα
του προσωπικού.  

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης άφησαν
ιδιαίτερα ικανοποιημένους Διεύθυνση και
προσωπικό  και επικύρωσαν την επένδυση
που κάνει η εταιρεία στην ανάπτυξη του αν-
θρώπινου κεφαλαίου της. Η προσφορά ευ-
καιριών εργοδότησης με προοπτικές ανά-
πτυξης και ανέλιξης στο πλαίσιο αξιοκρατικών
κριτηρίων και η δημιουργία ενός ευχάριστου
εργασιακού περιβάλλοντος συνιστούν την
πρώτη προτεραιότητα για την CTC
Automotive, η οποία κατοχυρώνεται με δια-

φάνεια τόσο στο όραμα όσο και στις αξίες
της εταιρείας. 

Οι προσωπικές συνεντεύξεις κατέδειξαν
το υψηλό επίπεδο δέσμευσης του προσωπι-
κού στους εταιρικούς και τμηματικούς στό-
χους. Το προσωπικό της CTC Automotive
έδειξε ότι γνωρίζει ξεκάθαρα τους στόχους
του και αντιλαμβάνεται τη συμβολή του
στην επίτευξη της επιχειρηματικής στρατη-
γικής της εταιρείας. 

Πρωταρχικό μέλημα για την εταιρεία απο-
τελεί η αριστεία του προσωπικού και η επέν-
δυση στη βελτίωση και ανάπτυξή του. Στην
CTC Automotive, εφαρμόζεται πολιτική εντο-
πισμού των εκπαιδευτικών αναγκών και κα-
ταστρώνεται πλάνο κατάρτισης του προσω-
πικού. Πέρα από τα εσωτερικά και εξωτερικά
σεμινάρια, το προσωπικό αξιοποιεί μεθόδους
εκπαίδευσης όπως η καθοδήγηση στο χώρο
εργασίας και το διαδίκτυο, ενώ παράλληλα
ενθαρρύνεται και ο θεσμός του εσωτερικού
εκπαιδευτή. 

Ο βαθμός εμπλοκής του προσωπικού στη
λήψη αποφάσεων και η ενθάρρυνσή του για
υποβολή εισηγήσεων έχουν παρουσιάσει ση-
μαντική βελτίωση. Οι καθιερωμένες τμημα-
τικές συναντήσεις έχουν αυξήσει την ικανο-
ποίηση του προσωπικού, ανέπτυξαν το βαθμό
επικοινωνίας και συνέβαλαν στην εξομάλυνση
πολλών δυσλειτουργιών.  Μάλιστα, το προ-
σωπικό αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και πα-
ραθέτει συγκεκριμένες εισηγήσεις για θέματα
που αφορούν στο τμήμα του και στην εταιρεία.
Επιπλέον, στην CTC Automotive έχει εφαρ-
μοστεί «Κουτί Εισηγήσεων» και έχει συσταθεί
ειδική επιτροπή για αξιολόγηση και επιβρά-
βευση  των καλύτερων προτάσεων. 

Η διεύθυνση της εταιρείας δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στην αναγνώριση της προσπάθειας
του προσωπικού και εφαρμόζει ανάλογη πο-
λιτική αμοιβών και κινήτρων. Ιδιαίτερα σε
μια εποχή δύσκολη για τα οικονομικά δεδο-
μένα της Κύπρου, η CTC Automotive δια-
τήρησε τον αριθμό του προσωπικού της και
μάλιστα το 2011 προέβη στην καταβολή μι-
σθολογικών αυξήσεων.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία στοχεύει στη δια-
τήρηση της ισορροπίας μεταξύ της επαγγελ-

ματικής και προσωπικής ζωής του προσωπικού
της μέσω της διοργάνωσης κοινωνικών εκ-
δηλώσεων και της παροχής ωφελημάτων.
Το Πρωτοχρονιάτικο πάρτυ και η « Ημέρα
Οικογένειας» αποτελούν βασικό θεσμό για
την CTC Automotive. Ταυτόχρονα, το προ-
σωπικό της εταιρείας απολαμβάνει ωφελήματα
μεταξύ των οποίων η εκπτωτική κάρτα του
Ομίλου Σιακόλα, εισιτήρια για ποδοσφαιρι-
κούς αγώνες, δωρεάν ψυχολογική στήριξη
μέσω συμβεβλημένης ψυχολόγου και το δι-
καίωμα για δωρεά άδειας. 

Την ίδια στιγμή η εταιρεία δεν παραλείπει
τη διασφάλιση της ποιότητας και της απο-
τελεσματικότητας της εποπτικής της ομάδας.
Φέτος, διεξήχθη, σε συνεργασία με τη συμ-
βουλευτική ομάδα της Deloitte, η 360° αξιο-
λόγηση των διευθυντικών στελεχών, η οποία
κατέδειξε το πλαίσιο δεξιοτήτων και συμπε-
ριφορών που πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε
αποτελεσματικό διευθυντή στην CTC
Automotive Ltd. 

Τέλος, οι πρακτικές αυτές και τα αποτε-
λέσματα της αξιολόγησης αποτελούν πιστο-
ποίηση της μεγάλης επένδυσης που η CTC
Automotive κάνει στο ανθρώπινο κεφάλαιο.
Με μεγάλη υπερηφάνεια διαπιστώνεται ότι
οι εργαζόμενοι της CTC Automotive επι-
βραβεύουν την προσπάθεια που καταβάλλεται
από τη διεύθυνση, ενώ παράλληλα επιδιώκουν
να γίνονται και οι ίδιοι  συμμέτοχοι σε αυτή. 

Για την CTC Automotive Ltd, η διάκριση
Investors In People δεν μπορεί παρά να
προκαλεί αισθήματα αισιοδοξίας και υπε-
ρηφάνειας. Παρόλα αυτά για την εταιρεία
το Investors In People δεν αποτέλεσε προ-
ορισμό και σημείο τερματισμού. Αντιθέτως,
αποτελεί μια αφετηρία, η οποία δίνει την
ευκαιρία στην εταιρεία να εμβαθύνει στις
υφιστάμενες πρακτικές της και να εφαρμόσει
επιπρόσθετες βελτιωτικές ενέργειες στο μέλ-
λον. Η επικέντρωση στην ποιότητα και απο-
τελεσματικότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου
θα ενισχύσει την επιχειρηματική επίδοση
και θα βοηθήσει την εταιρεία και το προ-
σωπικό της να αντεπεξέλθουν στις οικονο-
μικές προκλήσεις αυτής της περιόδου με
επιτυχία. n

Η πρώτη εταιρεία στον τομέα εισαγωγής αυτοκινήτων
με πιστοποίηση INVESTORS IN PEOPLE

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ


