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Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της ∆ημοκρατίας,
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Βουλής
Έντιμοι και Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,
Excellencies,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή γενική συνέλευση του ΚΕΒΕ. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε
τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας, ο οποίος τιμά τη Συνέλευση μας. Αυτό επιβεβαιώνει το
μεγάλο ενδιαφέρον του ιδίου και της κυβέρνησης του για τα ζητήματα του
επιχειρηματικού κόσμου της χώρας.
Η συνέλευση μας συμπίπτει με σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες αφορούν στην οικονομία
και στο εθνικό θέμα. ∆ιεξάγεται μέσα σε μια πολύπλοκη συγκυρία, όπου στη γύρω
περιοχή μας κορυφώνεται μια έντονη πολιτικο-στρατιωτική κρίση. Η πρόσφατη
εγκληματική ενέργεια στο Παρίσι είναι καταδικαστέα και πρέπει να αφυπνίσει όλους για
οριστική πάταξη της βίας και τρομοκρατίας. Εκφράζουμε τη συμπάθεια και τα ειλικρινή
μας συλλυπητήρια προς το Γαλλικό λαό, μέσω του φίλου Πρέσβη της Γαλλίας. Με το
δεδομένο αυτό η Κύπρος οφείλει να πορευθεί σε δρόμο σταθερότητας και ασφάλειας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κυρίες & Κύριοι,
Τη σημασία της οικονομίας την αντιλαμβανόμαστε όλοι. Αναγνωρίζουμε τη βελτίωση
στα δημόσια οικονομικά.
Ταυτόχρονα η επιστροφή της οικονομίας σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης αποτελεί ιδιαίτερα
σημαντική εξέλιξη.
Αυτή είναι αποτέλεσμα της πειθαρχημένης εφαρμογής του
Μνημονίου και των θυσιών ολόκληρου του λαού.
Εάν επιβεβαιωθούν οι
αναθεωρημένες προβλέψεις για αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ για το τέλος
του 2015, τότε θα μιλούμε για σημαντική ανατροπή του αρνητικού περιβάλλοντος που
βιώσαμε τα τελευταία χρόνια της κρίσης.
Μια πολύ θετική είδηση ήταν και η πρόσφατη έξοδος μας στις αγορές. Η εμπιστοσύνη
των ξένων επενδυτών επιστρέφει στην Κύπρο. Αν και είμαστε στη σωστή κατεύθυνση,
δε μπορεί να υπάρξει εφησυχασμός. Οφείλουμε να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα

στις διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις για μια ολοκληρωμένη αναδιάρθρωση
της λειτουργίας του Κράτους.
Την ίδια στιγμή, η πραγματική οικονομία συνεχίζει να έχει πληγές και να αντιμετωπίζει
σοβαρά αδιέξοδα. Αναφερόμαστε στα γνωστά προβλήματα που αφορούν στην έλλειψη
ρευστότητας, στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στην υψηλή ανεργία που πλήττει ειδικά
τους νέους, στον υπερδανεισμό επιχειρήσεων και νοικοκυριών, στα υψηλά επιτόκια
δανεισμού και στην πληθώρα φορολογιών. Εάν σε αυτά συνυπολογισθεί η χαμηλή
παραγωγικότητα, καταλαβαίνουμε όλοι τις ενέργειες που πρέπει να αναλάβουμε ώστε
να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα μας.
Όσον αφορά στην εικόνα των δημόσιων οικονομικών, το ΚΕΒΕ χαιρετίζει τη σημαντική
πρόοδο που έχει επιτευχθεί αλλά εκφράζει την κάθετη διαφωνία του στην πρόθεση του
Υπουργείου Οικονομικών να χορηγήσει αυξήσεις σε μερίδα των δημοσίων υπαλλήλων
από το 2016, αντί το 2017, όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία. Μια τέτοια ρύθμιση, δεν
θα επιβαρύνει απλώς τα δημόσια ταμεία, αλλά θα στείλει το μήνυμα ότι επανερχόμαστε
στη εσφαλμένη τακτική των αστόχευτων παροχών που διογκώνουν το κρατικό
μισθολόγιο.
Η έξοδος από το Μνημόνιο μας επιβάλλει να συνεχίσουμε στη λογική της
πειθαρχημένης οικονομίας, και της έμφασης στην προσέλκυση επενδύσεων που με την
σειρά τους θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Είναι αλήθεια πως στα χρόνια του
μνημονίου δημιουργήθηκαν αδικίες. Ωστόσο τις αδικίες αυτές δεν θα τις διορθώσουμε
μέσα από άστοχες παροχές και περιττές δαπάνες σε προνομιούχους. Οι αδικίες
διορθώνονται εάν κινηθούμε με σύνεση στα δημοσιονομικά μας και με εξωστρέφεια
αναπτύξουμε την οικονομία μας.
Όλοι ζήσαμε μέχρι πού μας οδήγησαν οι καταστροφικές νοοτροπίες και πρακτικές του
παρελθόντος. Έχουμε όλοι ευθύνη να μην επιτρέψουμε να συμβεί και πάλιν αυτό.
Ειδικά το πολιτικό σύστημα έχει τη δική του ευθύνη συμπεριφορών, επιλογών και
αποφάσεων που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές για τον τόπο. Το ΚΕΒΕ θα
δώσει όλες του τις δυνάμεις για να μη ξαναζήσει η Κύπρος τις εμπειρίες που έζησε τις
τελευταίες δεκαετίες.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στο σκληρό πρόσωπο της ανεργίας αποτυπώνονται οι επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης. Η επίλυση του προβλήματος για κάθε άνεργη ή άνεργο συμπολίτη μας δεν είναι
η καταβολή ανεργιακών ή άλλων επιδομάτων αλλά η προσφορά μιας σταθερής θέσης
εργασίας. Για να επιτευχθεί αυτό οφείλουμε να επενδύσουμε σε παραγωγικές
δραστηριότητες. Σαν τέτοιες αναφέρουμε:
 Στήριξη των επιχειρήσεων.
 Προσέλκυση επενδύσεων.
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Αξιοποίηση τομέα ενέργειας.
Στήριξη του τομέα επαγγελματικών υπηρεσιών.
Ανανέωση του τουριστικού μας προϊόντος.
Τόνωση της κτηματαγοράς, της βιομηχανίας και του εμπορίου.
Προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας.
Ενίσχυση των τομέων τεχνολογίας, έρευνας, καινοτομίας, εκπαίδευσης, ιατρικής,
ναυτιλίας κλπ.
 Προώθηση ζωτικών έργων ανάπτυξης.
 Αξιοποίηση προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Φίλοι και φίλες,
Η ανάπτυξη που παρουσίασε η οικονομία μας είναι υποσχόμενη, αλλά οριακή. Παρά τις
καλοδεχούμενες αναβαθμίσεις των ξένων οίκων αξιολόγησης και της τρίτης επιτυχούς
εξόδου της Κύπρου στις αγορές, έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο να διανύσουμε μέχρι να
μπούμε στην κατηγορία των επενδυτικών προορισμών. Οι προσπάθειες μας λοιπόν
πρέπει να εστιαστούν στους εξής κύριους στόχους.





Συνέχιση της εξυγίανσης και του εκσυγχρονισμού του ευρύτερου δημόσιου τομέα
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Περαιτέρω βελτίωση στον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.
Προσαρμογή του αναπτυξιακού μοντέλου της κυπριακής οικονομίας με βάση τις
διεθνείς προκλήσεις.
Προώθηση νέων έργων ανάπτυξης.

Το τετράπτυχο αυτό είναι απαραίτητο για να καταφέρουμε να αφήσουμε την κρίση
οριστικά στο παρελθόν. Χωρίς αυτά τα προαπαιτούμενα η ανάκαμψη που βλέπουμε
σήμερα θα είναι επιφανειακή και μετέωρη.
∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Το ΚΕΒΕ έχει ξεκάθαρη θέση για το ρόλο και την αποστολή του ∆ημόσιου τομέα.
Ο δημόσιος τομέας οφείλει να λειτουργεί υποστηριχτικά στη μεγάλη προσπάθεια που
καταβάλλει ο ιδιωτικός τομέας για την ανάπτυξη της οικονομίας. Θέλουμε ένα δημόσιο
τομέα σύμμαχο της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.
Για να μπορεί όμως να
διαδραματίσει αποτελεσματικά το ρόλο αυτό, πρέπει να είναι σύγχρονος, ευέλικτος και
παραγωγικός. Σε μια εποχή, όπου η τεχνολογία έφερε επανάσταση στον τρόπο
λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών, δε μπορούμε να δεχθούμε ένα δημόσιο τομέα
που να λειτουργεί με αναχρονισμούς, εσωστρέφεια, ξεπερασμένες πρακτικές και
αντιπαραγωγικές μεθόδους. Είναι αδιανόητο να ναυαγούν σοβαρές επενδυτικές
προτάσεις, διότι η γραφειοκρατία θέτει εμπόδια. Είναι απαράδεκτο το 2015 να
ταλαιπωρούνται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από τα δαιδαλώδη γρανάζια της κρατικής
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μηχανής. Είναι έξω από κάθε λογική, η εκάστοτε κυβέρνηση να υπερφορολογεί τις
παραγωγικές δυνάμεις του τόπου για να συντηρεί ένα αντιπαραγωγικό και υπερμεγέθη
δημόσιο τομέα.
Το ΚΕΒΕ ζητά από την Πολιτεία να βάλει τέλος στις στρεβλώσεις και στις ανεπάρκειες.
Για το σκοπό αυτό έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις:
 Συγκράτηση κρατικού μισθολογίου και προσλήψεων.
 Αντιμετώπιση φαινομένων διαπλοκής και
ατασθαλιών.
 Περιορισμό της γραφειοκρατίας και απλοποίηση
διαδικασιών.
 Ευρύτερη εφαρμογή του συστήματος
εναλλαξιμότητας.
 Αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης προσωπικού.
 Ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας.
 Ουσιαστική αξιοποίηση κρατικής περιουσίας.
Γνωρίζουμε ότι αρκετά από τα πιο πάνω θέματα καλύπτονται από τη Μεταρρύθμιση
που προωθεί η κυβέρνηση στη δημόσια υπηρεσία. Χαιρετίζουμε την όλη προσπάθεια
και δηλώνουμε ότι το ΚΕΒΕ θα στηρίξει κάθε απόφαση για ουσιαστική μεταρρύθμιση
του δημόσιου τομέα. Από την πλευρά της Πολιτείας απαιτείται τόλμη, αποφασιστικότητα
και συνέπεια. Με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπιστούν όποιες δυνάμεις αντιστέκονται
στις αναγκαίες αλλαγές.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ο τραπεζικός τομέας ως αποτέλεσμα λαθών, παραλείψεων και ανεπαρκούς εποπτείας
πέρασε από συμπληγάδες. Με τα όσα συνέβησαν το 2013, το τραπεζικό σύστημα έχει
εισέλθει στην οδό των δομικών αλλαγών.
∆υστυχώς όμως, σχεδόν τρία χρόνια μετά τις οδυνηρές αποφάσεις του Eurogroup, οι
τράπεζες μας αδυνατούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις της οικονομίας
και των επιχειρήσεων. Παρά τα διορθωτικά μέτρα που λήφθησαν, δεν κατάφεραν να
γίνουν πρωταγωνιστές της ανάπτυξης του τόπου, όπως είναι κυρίως ο ρόλος τους.
Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν πολλές πληγές από το παρελθόν, με πιο σημαντική τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια. Για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό απαιτείται σύνεση και
ρεαλισμός από τις τράπεζες, την πολιτική ηγεσία, τους θεσμικούς φορείς και όλους τους
εμπλεκομένους. Το θέμα αυτό είναι τόσο σοβαρό που μπορεί να ναρκοθετήσει την
προσπάθεια ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας.
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Μόνο με την επίλυση του οι τράπεζες θα δώσουν και πάλι το οξυγόνο της ρευστότητας
στην οικονομία, θα στηρίξουν τις ΜμΕ και θα εναρμονίσουν τα επιτόκια τους με τα
αντίστοιχα της Ευρώπης. Ταυτόχρονα χρειάζεται να μειώσουν το κόστος λειτουργίας
τους και να αναπροσαρμόσουν το ωράριο τους στις ανάγκες της πραγματικής
οικονομίας.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ο τουρισμός, είναι ένας τομέας που έδειξε αντοχές στα χρόνια της κρίσης. ∆ιαφύλαξε
θέσεις εργασίας, και προχώρησε σε νέες επενδύσεις. Η οριακή αύξηση στο ρυθμό
ανάπτυξης της οικονομίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό.
Τα θεμέλια του τομέα είναι γερά. Γι’ αυτό το λόγο επιβάλλεται να αντιμετωπίσουμε
διαρθρωτικές αδυναμίες και προβλήματα που εμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη του.
Το τουριστικό προϊόν δεν είναι κάτι το στατικό. Συνεχώς αλλάζει. Γι’ αυτό και εμείς
οφείλουμε να εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας, να αναβαθμίζουμε την ποιότητά τους, να
φέρουμε καινοτόμες ιδέες και να ανοίξουμε νέες αγορές. Είναι η ευκαιρία μας για ένα
re-branding του τομέα.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συνολικά ο τομέας των υπηρεσιών είναι ο πρωταγωνιστής της οικονομίας.
Παρά τις επιπτώσεις της κρίσης, η αξιοπιστία των επαγγελματικών υπηρεσιών και η
ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού τους κράτησαν ψηλά την αξία τους.
Η Κύπρος όχι μόνο διατήρησε τη θέση της ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο κύρους,
αλλά η θέση αυτή ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο. Σημειώνουμε με ικανοποίηση τα νέα
δημιουργικά κίνητρα που εισήξε η κυβέρνηση τα όποια άρχισαν ήδη να αποδίδουν.
Εξ’ ίσου ικανοποιητικά επίσης απέδωσαν και συνεχίζουν να αποδίδουν τα κίνητρα για
προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων.
Όλα αυτά αποδεικνύουν στην πράξη τα οφέλη που παίρνουμε σαν οικονομία όταν η
Πολιτεία συμβουλεύεται και ακούει τους ειδικούς και παίρνει μέτρα που τονώνουν την
επιχειρηματική εξωστρέφεια.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο σημαντικό τομέα των υπηρεσιών,
τη ναυτιλία. Παρά τις αντίξοες συνθήκες και τα εμπόδια που επιβάλλει το εμπάργκο της
Τουρκίας στα υπό κυπριακής σημαία πλοία, ο τομέας συνέχισε να αναπτύσσεται και να
προσφέρει σημαντικά στην οικονομία. Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζει και συγχαίρει τις
προσπάθειες όλων των συντελεστών.
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η βιομηχανία αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις. Ωστόσο, με κατάλληλες κινήσεις
μπορεί να στραφεί σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και να αυξήσει σημαντικά
τις εξαγωγικές της επιδόσεις. Η μεγαλύτερη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και η
επένδυση σε έρευνα και καινοτομία θα βελτιώσει την ποιότητα, θα αυξήσει την
παραγωγικότητα και θα μειώσει τα κόστη παραγωγής της. Έτσι θα βελτιωθεί η
ανταγωνιστικότητα της. Αναμένουμε από το κράτος να εισάξει και για τον τομέα αυτό
νέα δημιουργικά κίνητρα και να αξιοποιηθούν προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΕΜΠΟΡΙΟ
Το εμπόριο, μετά την κρίση που βιώσαμε άρχισε να ανακάμπτει και ήδη τα τελευταία
στοιχεία δείχνουν μια ανοδική πορεία στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και στις
εξαγωγές.
ΓΕΩΡΓΙΑ
Νέες καλλιέργειες, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής με την ενθάρρυνση και καθοδήγηση
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης δημιουργούν νέες προοπτικές
και στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.
ΝΕΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
Η οικονομία ανακαλύπτει σιγά – σιγά νέους τομείς επιχειρηματικής δράσης που
οφείλουμε να αξιοποιήσουμε.
Πιστεύουμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για την
ενέργεια. Η εμπορική εκμετάλλευση του οικοπέδου "Αφροδίτη", η διενέργεια ενός τρίτου
γύρου αδειοδότησης, η δημιουργία του αγωγού φυσικού αερίου και οι συνεργασίες με
την Ελλάδα, Αίγυπτο, Ισραήλ και άλλες χώρες, είναι ανάγκη να ολοκληρωθούν. Η
όποια καθυστέρηση, ενδέχεται να αποκλείσει την Κύπρο από το ενεργειακό τόξο που
δημιουργείται στην Ανατολική Μεσόγειο και αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες.
Εκτός από την ενέργεια, που περιλαμβάνει και τις Ανανεώσιμες Πηγές, υπάρχουν και
άλλοι νέοι υποσχόμενοι τομείς. Οι καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις, οι ιατρικές και
εκπαιδευτικές υπηρεσίες δημιουργούν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας και μπορούν να
προσελκύσουν διεθνείς επενδύσεις.
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η οικονομία μας για να αναπτυχθεί χρειάζεται επενδύσεις. Σημαντικές επενδύσεις θα
προσελκύσουμε μέσα και από τις αποκρατικοποιήσεις. Αυτές θα δυναμώσουν με
κεφάλαια και νέες ιδέες τους Ημικρατικούς Οργανισμούς ενώ και η συνεργασία με
στρατηγικό επενδυτή θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και στο νοικοκύρεμα τους.
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Παράλληλα, θα γίνουν πιο ανταγωνιστικοί προσφέροντας στους καταναλωτές καλύτερες
υπηρεσίες σε καλύτερες τιμές.
Ο μύθος ότι οι οργανισμοί αυτοί είναι σήμερα κερδοφόροι δεν πείθει κανένα, αφού όλοι
γνωρίζουμε ότι λειτουργούν κάτω από ευνοϊκό μονοπωλιακό ή ολιγοπωλιακό καθεστώς.
Η αναπόφευκτη δημιουργία ανταγωνισμού στους τομείς αυτούς, θα προκαλέσει
ανυπέρβλητα προβλήματα στη λειτουργία τους και στην οικονομική θέση τους,
παρενέργειες που θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος πολίτης.
Στα πλαίσια, αυτά το ΚΕΒΕ τονίζει τη θέση του για νομοθετική ρύθμιση των απεργιών
στις ουσιώδεις υπηρεσίες. Αναγνωρίζουμε απόλυτα το δικαίωμα των εργαζομένων να
εκφράζουν τις απόψεις τους. Όμως, η έκφραση των απόψεων αυτών δεν μπορεί να
γίνεται σε βάρος της κοινωνίας κρατώντας ως όμηρο την οικονομία.
Σήμερα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει
αυτή την πρωτοβουλία μεταρρύθμισης.
ΓεΣΥ
Ιδιαίτερες ανησυχίες εκφράζει το ΚΕΒΕ και για το ΓεΣΥ. Θεωρούμε ότι χρειάζεται
επανεξέταση του όλου σχεδιασμού. Τα δεδομένα και οι ανάγκες έχουν αλλάξει. Σήμερα,
είμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Η οικονομία είναι τραυματισμένη από τη πολύχρονη
κρίση και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να σηκώσουν άλλα βάρη. Ένας πολυέξοδος
σχεδιασμός, όπως προτείνεται για το ΓεΣΥ, όχι μόνο δεν θα συνεισφέρει στη δημόσια
υγεία, αλλά θα επιβαρύνει την οικονομία με δυσβάστακτα βάρη.
Θέση του ΚΕΒΕ είναι να δοθεί κι’ άλλη παράταση (μετά το 2017), ώστε να
επαναμελετηθούν όλες οι διαστάσεις του. Αυτό, θα βοηθήσει και στο να υπάρξουν
συναινετικές λύσεις και μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων, οι οποίοι σήμερα δεν
συμφωνούν ούτε καν στην αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων.
Σε εκκρεμότητα παραμένουν ακόμα τα θέματα του ωραρίου λειτουργίας των
καταστημάτων, της δημιουργίας εξειδικευμένων εμπορικών δικαστηρίων για επίλυση
εμπορικών διαφορών, του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας για την φορολογία της
ακίνητης ιδιοκτησίας, και το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Κυρίες & Κύριοι,
Βήματα έγιναν. Πετύχαμε στόχους. Ο εφησυχασμός όμως δεν έχει θέση. Χρειάζεται
να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις εκείνες
που θα στηρίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας, θα αντιμετωπίσουν την ανεργία και θα
συμβάλουν στην κοινωνική συνοχή.
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Οι προοπτικές είναι θετικές. Αρκεί να κάνουμε τις αλλαγές που πρέπει. Η νέα εποχή
είναι μπροστά μας …….
ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Κύριε Πρόεδρε,
Κύριοι εκπρόσωποι της Πολιτικής ηγεσίας,
Η επανένωση της πατρίδας μας είναι η μεγάλη εθνική μας πρόκληση. Μία πρόκληση
απέναντι στην ιστορία και ταυτόχρονα απέναντι στο μέλλον του τόπου. Η επανένωση
της Κύπρου, μέσα από μία λειτουργική και βιώσιμη λύση, στη βάση του Ευρωπαϊκού
κεκτημένου, των αρχών και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αποτελέσει το
εφαλτήριο της οικονομικής ανάπτυξης του νησιού. Και στα γερά θεμέλια μιας ισχυρής,
ακμάζουσας οικονομίας, μπορεί να στηριχθεί η αναγκαία και ικανή συνθήκη κοινωνικής
συνοχής και ευημερίας, για όλους τους κυπρίους πολίτες.
Το ΚΕΒΕ επικροτεί τις πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει λόγο και ρόλο
πάντα μέσα στο καθορισμένο πλαίσιο της θεσμικής του αποστολής. Αυτό το έπραξε
διαχρονικά και το αποδεικνύει και τώρα με συγκεκριμένες ενέργειες. Το ΚΕΒΕ στηρίζει
τις προσπάθειες του Προέδρου Αναστασιάδη για εντατικές διαπραγματεύσεις και
ευχόμαστε η Άγκυρα που κρατεί το κλειδί της λύσης να συγκατανεύσει σε μια βιώσιμη
και λειτουργική λύση που θα βοηθήσει την Κύπρο να δει καλύτερες μέρες.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστώ όλα τα μέλη των Επιμελητηρίων μας που με τους κόπους και τις θυσίες τους
αλλάζουν και πάλι την τύχη της Κύπρου. Μείνετε κοντά στα Επιμελητήρια για να
πορευτούμε μαζί στη νέα πιο ελπιδοφόρα εποχή που έρχεται.
Ευχαριστίες θέλω να εκφράσω στους συναδέλφους Αντιπροέδρους του ΚΕΒΕ, στην
Εκτελεστική Επιτροπή και στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου για τη στενή και
αγαστή συνεργασία μας. Ακόμα ευχαριστώ όλους τους Προέδρους και τα μέλη των
Συμβουλίων των Τοπικών Επιμελητηρίων και των Επαγγελματικών Συνδέσμων για το
σημαντικό έργο που επιτελούν.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Τουρκο-Κυπριακού Εμπορικού
Επιμελητηρίου κον Fikri Toros καθώς και τις ηγεσίες των υπολοίπων ΤουρκοΚυπριακών βιομηχανικών και επιχειρηματικών οργανώσεων, για τη στενή και
εποικοδομητική συνεργασία μας.
Ευχαριστώ το Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ Μάριο Τσιακκή καθώς και τον Επίτιμο
Γενικό Γραμματέα Παναγιώτη Λοϊζίδη. Η συνεισφορά και των δύο σ΄ αυτά τα δύσκολα
χρόνια που περάσαμε ήταν ιδιαίτερα σημαντική.
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Τέλος, ευχαριστώ όλο το προσωπικό του ΚΕΒΕ των Τοπικών Επιμελητηρίων και των
Επαγγελματικών Συνδέσμων καθώς και τους εξωτερικούς συμβούλους και συνεργάτες
μας για τη σκληρή εργασία τους, ώστε ο Επιμελητηριακός θεσμός να βρίσκεται ψηλά
στην εκτίμηση τόσο της Πολιτείας όσο και των πολιτών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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