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ΚΕΒΕ : Οι εκβιασμοί δεν θα περάσουν 

 
Καταστροφικές επιπτώσεις στην οικονομία από τις απεργίες 

στους ημικρατικούς 
 

 Έκκληση στην Πολιτεία να παρέμβει για διασφάλιση της ομαλότητας 
 

 
Το ΚΕΒΕ καταδικάζει με τον  πιο έντονο τρόπο την συνέχιση των απεργιακών μέτρων από τις 
συντεχνίες των Ημικρατικών Οργανισμών οι οποίες εκτός του ότι παραλύουν ολόκληρη την 
οικονομία προκαλώντας τεράστιες οικονομικές ζημιές στις επιχειρήσεις, δυσφημίζουν την εικόνα 
της Κύπρου διεθνώς σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την χώρα. 
 
Ήδη από τις απεργιακές κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται εδώ και μέρες στα λιμάνια της 
χώρας, άρχισαν να παρατηρούνται προβλήματα ομαλής τροφοδοσίας των επιχειρήσεων και της 
αγοράς με πρώτες ύλες και προϊόντα ενώ ανάλογα προβλήματα παρουσιάζονται και με τις 
εξαγωγές κυπριακών προϊόντων. 
 
Την ίδια στιγμή πολλά κυπριακά φορτία καταλήγουν σε γειτονικές χώρες με σοβαρό ενδεχόμενο 
κάποια από αυτά να κινδυνεύουν να καταστραφούν επιφορτίζοντας τις επιχειρήσεις με 
τεράστιες ζημιές που δεν μπορούν να αντέξουν.  Ενώ είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος οι 
ναυτιλιακές εταιρείες που εξυπηρετούν τα κυπριακά λιμάνια να αποφασίσουν να αποφεύγουν 
την Κύπρο μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, με όλες τις συνεπακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις.  
 
Ο εκβιαστικός τρόπος που επιλέγουν οι απεργοί αυτών των Οργανισμών να εκφράσουν την 
αντίθεση τους στην ανάγκη για αποκρατικοποιήσεις, δεν μπορεί να περάσει. Για ακόμα μια 
φορά δείχνει ότι κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται τις κρίσιμες ώρες που διερχόμαστε ως οικονομία 
και ως χώρα.  Όπως φαίνεται το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να προστατεύσουν τα δικά τους 
μικροσυμφέροντα και υπερπρονόμια σε βάρος των υπολοίπων πολιτών, αγνοώντας τις 80,000 
περίπου ανέργων που εναγωνίως περιμένουν να ανακάμψει η οικονομία ώστε να εξασφαλίσουν 
μια θέση εργασίας και ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. 
 
Το πιο τραγικό είναι ότι αυτή η συμπεριφορά επιδεικνύεται από τους πλέον προνομιούχους 
εργαζόμενους που έχουν εξασφαλισμένη τη μονιμότητα της εργασίας τους, υψηλά εισοδήματα, 
επιδόματα και παχυλές συντάξεις αγνοώντας το κόστος που καλούνται οι υπόλοιποι πολίτες και 
οι επιχειρήσεις να καταβάλλουν για εξασφάλιση των υπηρεσιών που προσφέρουν.   
 
Το ΚΕΒΕ καλεί τις συντεχνίες και τους εργαζόμενους στους ημικρατικούς οργανισμούς να 
αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αλλάξουν συμπεριφορές και στάση. Με εξτρεμιστικές 
ενέργειες και εκβιασμούς δεν λύνονται τα προβλήματα. Αντίθετα, μόνο με διάλογο και 
σοβαρότητα μπορούμε να ξεπεράσουμε τα αδιέξοδα και τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιον 
μας. 
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Δεδομένων των σοβαρών προβλημάτων και αδιεξόδων που δημιουργούν οι απεργιακές 
κινητοποιήσεις, το ΚΕΒΕ καλεί την πολιτεία να παρέμβει άμεσα και δυναμικά για επαναφορά 
των επηρεαζόμενων υπηρεσιών σε πλήρη λειτουργία, αξιοποιώντας την υφιστάμενη νομοθεσία 
που ρυθμίζει τις απεργίες στην πολιτική αεροπορία ώστε να συμπεριλάβει και τις υπηρεσίες στα 
λιμάνια, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τις τηλεπικοινωνίες.   
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