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Καλησπέρα σας, 

 
 

«Κάποιοι θεωρούν την ιδιωτική επιχείρηση, το ιδιωτικό επιχειρείν,  ως ένα αρπακτικό 
τίγρη και θέλουν να τον δολοφονήσουν με μια σφαίρα στο κεφάλι.  Κάποιοι άλλοι 

βλέπουν το ιδιωτικό επιχειρείν  ως μια αγελάδα την οποία μπορούν και επιθυμούν να 
αρμέγουν μέχρι εξαντλητικού θανάτου. 

 
Μόνο λίγοι είναι σε θέση να δουν την πραγματικότητα 

ότι δηλαδή η ιδιωτική επιχείρηση είναι ένα δυνατό άλογο που τραβά μπροστά 
το καραβάνι της οικονομίας». 

 
Τα πιο πάνω σοφά λόγια ανήκουν στο μεγάλο πολιτικό και διορατικό ηγέτη του 
Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου Βρετανό πρωθυπουργό Ουίνστον Τσώρτσιλ, ο 

οποίος με τον γνωστό παραστατικό και δεικτικό του τρόπο διεμήνυσε σε όλους πως 
πρέπει να αντιμετωπίζουμε την επιχειρηματικότητα και γενικότερα το ιδιωτικό 

επιχειρείν. 
 

Ως ΚΕΒΕ υιοθετούμε πλήρως τα λεχθέντα του Τσώρτσιλ, 
τα οποία εμπερικλείουν όλη τη φιλοσοφία του ΚΕΒΕ. 

 
Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κ. Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

κ. πρώην Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριοι Αρχηγοί ή Εκπρόσωποι κομμάτων, 
κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κύριοι Δήμαρχοι, Φίλε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας 

Εργοδοτών και Βιομηχάνων, Φίλε Πρόεδρε του CIPA, Κύριοι Βουλευτές, Κύριοι Γ.Γ. 
ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, Αγαπητοί Vargin Varer και Ali Cirali, αγαπητά μέλη του 

ΚΕΒΕ, φίλες και φίλοι, 
 

Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή 91η ετήσια γενική συνέλευση του ΚΕΒΕ. 
 
Ιδιαίτερα καλωσορίζουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, ο 
οποίος πάντοτε βρίσκεται δίπλα στον επιχειρηματικό κόσμο και στον Επιμελητηριακό 
Θεσμό.  
 
Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους όλων των μελών του ΚΕΒΕ, αισθάνομαι την ανάγκη να 
σας εκφράσω τις μεγάλες ευχαριστίες μας τόσο για τις ενέργειες και πρωτοβουλίες 
σας, που οδήγησαν την οικονομία εκτός κρίσης και μακριά από περιπέτειες, όσο και 
για τη στήριξη και υποστήριξη που διαχρονικά προσφέρετε στα θέματα του 
επιχειρηματικού κόσμου. 
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Αγαπητές φίλες και φίλοι,  
 
Η σημερινή συνέλευση μας είναι η πρώτη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΚΕΒΕ, που εκλέγηκε πέρσι τέτοια εποχή. 
 
Ως Πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα ήθελα να δηλώσω ότι αποτελεί 
εξαιρετική τιμή για μένα να ηγούμαι του ΚΕΒΕ, το οποίο για 91 χρόνια προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στον επιχειρηματικό κόσμο και στην οικονομία της χώρας μας. Το 
ΚΕΒΕ, με 10,000 μέλη και 150 διακρατικούς και επαγγελματικούς συνδέσμους είναι 
ο μεγαλύτερος αναπτυξιακός βραχίονας του ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο και ο 
κύριος στυλοβάτης της οικονομίας μας.  
 
 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
 
Ξεκινώντας από το εθνικό θέμα, δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι οι εξελίξεις δεν είναι οι 
καλύτερες. Η Τουρκική πλευρά, για ακόμα μια φορά, επαναλαμβάνει τον αρνητικό 
εαυτό της, επιδεικνύοντας αδιάλλακτη και προκλητική στάση. Παρά τις προσπάθειες 
της δικής μας πλευράς για να ανοίξει ο δρόμος του διαλόγου και των συνομιλιών, η 
Τουρκία εμμένει στις γνωστές πάγιες θέσεις της, οι οποίες με κανένα τρόπο δεν 
οδηγούν σε βιώσιμη και λειτουργική λύση στο εθνικό πρόβλημα. 
 
Ως ΚΕΒΕ, στηρίζουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις προσπάθειες του και 
ευελπιστούμε ότι επιτέλους όλοι  θα δουν τα πολλά θετικά μιας λύσης στο κυπριακό. 
 
Με την ευκαιρία, κάνουμε δημόσια έκκληση σ’ όλες τις πολιτικές δυνάμεις να μείνουν 
ενωμένες και ομόψυχες στην αντιμετώπιση του κυπριακού, διότι οι ώρες που 
διανύουμε είναι περισσότερο από κρίσιμες. 
 
 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Η κρισιμότητα των στιγμών φαίνεται και από τις αρνητικές εξελίξεις που σημειώνονται 
στην κοντινή γειτονιά μας και στον κόσμο γενικότερα.  
 
Δίπλα μας, τα πάντα είναι ρευστά, λόγω της πολύχρονης εμπόλεμης κρίσης (και των 
παρεπομένων της) στη Συρία, αλλά και της πιο έντονης εμπλοκής των 
υπερδυνάμεων στα γεωστρατηγικά συμφέροντα της Μέσης Ανατολής. 
 
Προέκταση της κρίσης στην περιοχή είναι και το μεταναστευτικό ρεύμα, το οποίο 
άρχισε να επηρεάζει και την Κύπρο. Η χώρα μας, πέραν της ανθρωπιστικής 
προσέγγισης στο θέμα, θα πρέπει να ζητήσει πρακτική και οικονομική βοήθεια από 
την Ε. Ένωση για αντιμετώπιση αυτού του δύσκολου προβλήματος. 
 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τη βελτίωση των οικονομιών κάποιων χωρών, 
συνεχίζει η αβεβαιότητα, λόγω της εξόδου της Βρετανίας (Brexit) και των πρόσφατων 
δημοσιονομικών διαφορών μεταξύ Βρυξελλών και Ρώμης.  
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Για το Brexit, η θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι παρά τα προβλήματα που αναμένεται να 
προκύψουν, δημιουργούνται και ευκαιρίες τις οποίες οφείλουμε να αξιοποιήσουμε. 
Για το σκοπό αυτό, το ΚΕΒΕ άρχισε να μελετά την κατ’ αρχήν συμφωνία που 
ανακοινώθηκε μεταξύ Ε. Ένωσης και Βρετανίας, ενώ αναλαμβάνει σωρεία 
πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, αλλά και τον ΚΟΠΕ (γνωστό και 
ως CIPA), με τον οποίο η συνεργασία μας είναι υποδειγματική και τον ευχαριστούμε. 
 
Στην παγκόσμια οικονομία υπάρχουν νέα δεδομένα που επηρεάζουν το διεθνές 
εμπόριο και όχι μόνο. Η σύγκρουση ΗΠΑ και Κίνας για την επιβολή δασμών και οι 
συνεχιζόμενες κυρώσεις της Δύσης προς τη Ρωσία, δεν επιτρέπουν την ομαλή 
εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας. 
 
Όλα αυτά μας ανησυχούν καθώς η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα που είναι ευάλωτη 
σε έξωθεν αρνητικές εξελίξεις. 
 
Την ίδια ώρα, όμως, πίσω από αυτό το θολό τοπίο, ειδικά στην κοντινή μας 
περιφέρεια, η Κύπρος μπορεί να αναδείξει το σημαντικό της ρόλο ως χώρα 
ασφάλειας, συνεργασίας και ειρήνης στην περιοχή.  
 
 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 
 
Σχετικά με τα πιο πάνω είναι και τα θέματα που αφορούν τις έρευνες για φυσικό 
αέριο στην κυπριακή ΑΟΖ και η ανάγκη για να αναπτύξουμε την οικονομική 
διπλωματία. 
 
Στο θέμα της ενέργειας υποστηρίζουμε πλήρως τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης 
για τη σύναψη διμερών, τριμερών και πολυμερών συμφωνιών με γειτονικά μας 
κράτη, καθώς και την εμπλοκή διεθνών εταιρειών και  κολοσσών στην ΑΟΖ μας. 
 
Μέσω αυτής της στρατηγικής, πιστεύουμε ότι έχουμε τις δυνατότητες να 
υλοποιήσουμε απρόσκοπτα τους ενεργειακούς σχεδιασμούς μας, οι οποίοι αυτές τις 
μέρες κορυφώνονται με τη γεώτρηση της αμερικανικής εταιρείας Exxon Mobil στο 
οικόπεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ. 
 
Ως ΚΕΒΕ, θεωρούμε ότι η ενέργεια θα διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο τόσο στη 
γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας μας, όσο και στην οικονομική μετεξέλιξη της. 
Είναι ένας τομέας με μεγάλη δυναμική που αναμένεται να δημιουργήσει νέες 
προοπτικές για την Κύπρο και την οικονομία της. 
 
Για να αξιοποιήσουμε τα νέα ενεργειακά δεδομένα και να προωθήσουμε την 
οικονομία μας στο εξωτερικό, είναι ανάγκη να αναπτύξουμε την οικονομική 
διπλωματία. Οι πρεσβείες και διπλωματικές αποστολές μας στο εξωτερικό θα πρέπει 
να μετατραπούν σε πόλους προώθησης της κυπριακής οικονομίας.  
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Εμείς, ως ΚΕΒΕ έχουμε θεσμοθετήσει αυτή τη λογική και διοργανώνουμε 
ταυτόχρονα και παράλληλα με την Κυβέρνηση τριμερείς συνεργασίες και 
εκδηλώσεις με τα Επιμελητήρια της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Αιγύπτου, 
συνεπικουρώντας τις προσπάθειες των πολιτικών ηγεσιών και των χωρών. 
Μάλιστα, στην τελευταία τριμερή τα Επιμελητήρια Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ 
υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας ενώπιον των ηγετών των τριών χωρών, 
κυρίους Αναστασιάδη, Τσίπρα και Νετανιάχου. 
 
Χαιρετίζουμε, λοιπόν, την αυξανόμενη σημασία που δίνεται στο θέμα αυτό από το 
Υπουργείο Εξωτερικών και αναμένουμε, όπως το εργαλείο της οικονομικής 
διπλωματίας τεθεί σε πλήρη λειτουργία, σε συνδυασμό με την ψηφιακή τεχνολογία.  
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
Όπως γνωρίζετε, η κυπριακή οικονομία μετά την ταραχώδη περίοδο 2013 – 2016 
κατάφερε να ανατρέψει το αρνητικό σκηνικό και να περάσει πρώτα σε ανάκαμψη και 
στη συνέχεια σε ανάπτυξη. 
 
Σήμερα, η οικονομία μας κινείται με τον εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης του 4% του 
ΑΕΠ, που είναι ο δεύτερος υψηλότερος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ενώ οι προβλέψεις για την επόμενη χρονιά είναι επίσης πολύ καλές. 
 
Αυτή τη στιγμή όλοι σχεδόν οι δείκτες και τα μεγέθη της οικονομίας βρίσκονται σε 
θετικό πρόσημο, ενώ με ιδιαίτερη ικανοποίηση σημειώνουμε την πρόσφατη 
αναβάθμιση της από τους οίκους αξιολόγησης Standard and Poor’s και Fitch και την 
επαναφορά της στην επενδυτική βαθμίδα. Η εξέλιξη αυτή διανοίγει νέους ορίζοντες 
για την οικονομία μας, αφού τώρα το κράτος μπορεί και απευθύνεται (ήδη το έκανε) 
στις αγορές για φθηνότερο δανεισμό, ενώ η διεθνής εικόνα της Κύπρου 
αναβαθμίζεται και η προσπάθεια για προσέλκυση νέων ξένων επενδύσεων 
διευκολύνεται.  
 
Την ίδια ώρα, ως ΚΕΒΕ, δηλώνουμε ικανοποιημένοι που  και ο 
προϋπολογισμός για το 2019 είναι πλεονασματικός και οι δαπάνες του 
κράτους συγκρατημένες. 
 
Είμαστε επίσης ευτυχείς που οι παραδοσιακοί τομείς, όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, 
η ναυτιλία, οι υπηρεσίες και η βιομηχανία βρίσκονται σε ανοδική πορεία, ενώ οι νέοι 
τομείς επιχειρηματικής δράσης, όπως η ενέργεια, η ιδιωτική εκπαίδευση, τα 
επενδυτικά ταμεία και άλλοι, αυξάνουν τη συνεισφορά τους στο εθνικό εισόδημα. 
 
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω θετικών εξελίξεων, υπήρξε και σημαντική μείωση στο 
ποσοστό της ανεργίας, το οποίο τώρα κινείται (με τάσεις περαιτέρω αποκλιμάκωσης) 
κοντά στο 7%. Ευελπιστούμε ότι σύντομα η ανεργία θα μειωθεί κάτω από το 5%, 
ποσοστό που θα μας επαναφέρει σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης. 
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Μια και μιλάμε για ανεργία, φίλη Υπουργέ Εργασίας, σας αναφέρουμε ότι 
συγκεκριμένοι κλάδοι της οικονομίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εξεύρεσης 
εργατικού δυναμικού, με κίνδυνο τη μείωση του κύκλου εργασιών τους, αλλά και 
επιπτώσεις στην ανάπτυξη της οικονομίας. 
 
Επίσης, επισημαίνουμε ότι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) είναι μια 
κοινωνικά σωστή και ενδεδειγμένη ρύθμιση, εντούτοις η Εποπτεία του πρέπει 
να είναι αυστηρότερη και πιο αποτελεσματική, διότι πάρα πολύ συχνά ακούμε 
και το επιχείρημα «μα, γιατί να πάω να δουλέψω και να χάσω το ΕΕΕ; Αφού 
μπορώ να εισπράττω το ΕΕΕ και να κάνω δουλειές δικές μου». Αυτή η 
νοοτροπία πρέπει να προσεχθεί και να αλλάξει! 
 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 
Φυσικά καταγράφοντας τα θετικά της οικονομίας, δεν μπορούμε να κρύψουμε κάτω 
από το χαλί τα αρνητικά, τα οποία απειλούν να υποσκάψουν και να υπονομεύσουν 
την πορεία ανάπτυξης.   
 
Στα αρνητικά περιλαμβάνονται τόσο οι εναπομείνασες πληγές της κρίσης, όσο και η 
αδυναμία μας να ξεπεράσουμε διαχρονικές στρεβλώσεις και δομικά προβλήματα που 
καθυστερούν τον εκσυγχρονισμό του οικονομικού μοντέλου μας. 
 
Στις ανεπούλωτες πληγές της κρίσης κορυφαίο πρόβλημα είναι αυτό που αφορά τα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια, το οποίο αφ’ ενός υπονομεύει την πλήρη εξυγίανση του 
τραπεζικού συστήματος και αφ’ ετέρου δυσκολεύει την ομαλή χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων, αλλά και των νοικοκυριών. 
 
Παρά τα πολλά και ορθά νομοθετικά μέτρα που λήφθηκαν και παρά τις προσπάθειες 
όλων των εμπλεκομένων φορέων, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνεχίζουν να 
βρίσκονται κοντά στα 21 δις. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 40% των 
συνολικών τραπεζικών πιστώσεων. 
 
Πρέπει κατά την άποψή μας να αξιοποιηθούν τα αναγκαία νομοθετικά και άλλα 
εργαλεία από τις Τράπεζες για να εισπράξουν το λαβείν τους, διότι η κατάθεση του 
ενός είναι ουσιαστικά το δάνειο κάποιου άλλου. Οι Τράπεζες συμβάλλουν 
καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και δεν μπορούν να παραμένουν με 
βαρίδια που επηρεάζουν τη ρευστότητα, τα κεφάλαια και γενικά τους οικονομικούς 
τους δείκτες.  
 
Άλλο μεγάλο πρόβλημα που μας ανησυχεί είναι το ύψος του δημόσιου χρέους. Παρά 
τη μεγάλη βελτίωση στα δημόσια οικονομικά, δεν καταφέραμε να ελέγξουμε το 
δημόσιο χρέος. Αυτή τη στιγμή, λόγω και της απορρόφησης της Συνεργατικής 
Τράπεζας από την Ελληνική Τράπεζα, το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε και πάλι στο 
110% του ΑΕΠ.  
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Θεωρούμε ότι η ρύθμιση που έγινε για τις αποζημιώσεις όσων υπαλλήλων 
αποχώρησαν από το Συνεργατισμό, αλλά και η επιστροφή των αποκοπών στους 
δημόσιους υπαλλήλους είναι πέραν από τις δυνατότητες της οικονομίας. Κακώς το 
κράτος «προικοδότησε» τους αποχωρήσαντες από το Συνεργατισμό με τόση ψηλή 
αποζημίωση, αυξάνοντας και το δημόσιο χρέος. Με την απόφαση αυτή 
δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας με πολλαπλασιαστικές 
αρνητικές επιπτώσεις για το σύνολο της οικονομίας. Το ΚΕΒΕ προειδοποιεί δημόσια 
πως αν δεν προστατεύσουμε τα δημόσια οικονομικά και αν δεν καταφέρουμε να 
τιθασεύσουμε το δημόσιο χρέος, κινδυνεύουμε να επανέλθουμε σε επικίνδυνα 
μονοπάτια. 
 
Στο σημείο αυτό, θέλω να κάνω μια αναφορά στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, το οποίο όπως 
αρχικά παρουσιάστηκε, σίγουρα κάθε άλλο παρά τις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού εξυπηρετούσε. 
 
Ήταν άδικο και σχεδόν προκλητικό για τους συνεπείς, δανειολήπτες, διότι (για να 
λέμε όλη την αλήθεια), έχουμε και τέτοιους. 
 
Συμφωνούμε φίλε Υπουργέ των Οικονομικών ότι τέλειο σχέδιο δεν υπάρχει και ότι οι 
τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο το καθιστούν 
δικαιότερο, ώστε να κινείται προς την ορθή κατεύθυνση. 
 
ΛΕΜΕ, λοιπόν, ΝΑΙ για βοήθεια προς τις πραγματικά ευάλωτες ομάδες. Γι’ 
αυτούς επαυξάνουμε και πλειοδοτούμε. 
 
ΛΕΜΕ, όμως, ΟΧΙ, στην έμμεση επιβράβευση όσων «έκτισαν παλάτια» με τα 
λεφτά των συνετών πολιτών. 
 
 
ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
 
Την ίδια ώρα στη χώρα μας, υπάρχουν προβλήματα που αφορούν τις διαχρονικές 
στρεβλώσεις της οικονομίας και οι οποίες συντηρούν ένα απαρχαιωμένο μοντέλο 
λειτουργίας του κράτους. 
 
Σε αυτά συγκαταλέγονται: 

 Η αδυναμία μας για μεταρρυθμίσεις 
 Οι αναχρονιστικές νοοτροπίες 
 Ο άκρατος συνδικαλισμός 
 Οι καθυστερήσεις: 
 
 Στην απονομή δικαιοσύνης 
 Στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας 
 Στο ψηφιακό μετασχηματισμό 
 Στην ολοκλήρωση έργων υποδομής και στις ιδιωτικοποιήσεις 
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Στα πλαίσια αυτά, περιλαμβάνονται οι ακρότητες που είδαμε πρόσφατα από τους 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι για τρεις μήνες κορόιδευαν τους πάντες ότι διεξάγουν 
εποικοδομητικό διάλογο με την κυβέρνηση και στο τέλος αθετώντας και τις 
συμφωνίες που οι ίδιοι έκαναν μαζί της, έκλεισαν τα σχολεία, αφήνοντας τους 
μαθητές στα σπίτια τους! 
 
Μετά λόγου γνώσεως και ευθαρσώς δηλώνουμε ότι η συμπεριφορά που 
επέδειξαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ήταν απαράδεκτη και μόνο ως 
εκβιασμός προς την Πολιτεία και την κοινωνία μπορεί να θεωρηθεί.  
 
Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση επέδειξε μεγάλη υπομονή και υπέρμετρη ανοχή στις 
εκβιαστικές μεθοδεύσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων ανεχόμενη παραλογισμούς 
και παιδαριώδεις συμπεριφορές.   
 
Επειδή, όμως, ως ΚΕΒΕ κουραστήκαμε να βλέπουμε την επανάληψη τέτοιων 
απαράδεκτων φαινομένων επαναφέρουμε μετ’ επιτάσεως το πάγιο αίτημα μας για 
νομοθετική ρύθμιση των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες. Μετά από την εμπειρία 
με τους εκπαιδευτικούς, δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για να μην 
προχωρήσει η νομοθετική ρύθμιση των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες.  
 
Ο επιχειρηματικός κόσμος που έβαλε τους ώμους (όσο καμία άλλη τάξη) για να 
εξέλθει η οικονομία από την κρίση, δεν πρόκειται να ανεχθεί παρόμοια κρούσματα 
ανεύθυνων συμπεριφορών. Και όλα αυτά μάλιστα από τη στιγμή που η κυβέρνηση, 
λανθασμένα κατά την άποψη μας, ήρθε και επέστρεψε πίσω στους δημόσιους 
υπαλλήλους αυτά που περιέκοψε λόγω της κρίσης χωρίς να διασφαλίσει τη 
δέσμευση τους για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας. 
 
Θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι θα πρέπει να ψηφιστούν άμεσα τα νομοσχέδια για τη 
μεταρρύθμιση στον δημόσιο τομέα με την εισαγωγή Συστήματος Αξιολόγησης 
και καθορισμό ανώτατων ποσοστών διεύρυνσης του Κρατικού Μισθολογίου, 
ως ποσοστό του ΑΕΠ, ως μόνιμη διευθέτηση. 
 
Ιδιαίτερες ανησυχίες εκφράζουμε και για την εφαρμογή του ΓεΣΥ.  
 
Αν και το ΚΕΒΕ συναίνεσε στην εφαρμογή του νέου συστήματος για να μπορούν όλοι 
οι πολίτες να έχουν μια αξιοπρεπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παρατηρούμε ότι 
ακόμα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην ομαλή εφαρμογή του. Δυστυχώς, αν και 
βρισκόμαστε στο παραπέντε της εφαρμογής του, οι άμεσα εμπλεκόμενοι διαφωνούν 
μεταξύ τους. 
 
Ως ΚΕΒΕ πιστεύουμε και το εννοούμε ότι η υγεία δεν πρέπει να είναι προνόμιο 
των ολίγων και των πλουσίων της κοινωνίας, γι’ αυτό και ξεκάθαρα 
τασσόμαστε υπέρ του ΓεΣΥ. Η υγεία είναι ένα αγαθό που όλοι δικαιούνται και 
στο οποίο όλοι πρέπει να συνεισφέρουν.  
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Όμως, μην λανθάνεστε, αυτό δεν σημαίνει λευκή επιταγή προς κανένα. 
Απαραίτητη συνισταμένη είναι η αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων, η 
πιστή τήρηση του προϋπολογισμού για το ΓΕΣΥ και η ρητή δέσμευση όλων ότι 
δεν θα υπάρξουν νέα αιτήματα και συνδικαλιστικοί εκβιασμοί για νέες θέσεις 
και μισθολογικές αναβαθμίσεις.  
 
Αν, όμως, κάποιοι  θεωρήσουν το ΓΕΣΥ ως «όχημα» για να αποκτήσουν 
περισσότερη εξουσία ή μεγαλύτερους μισθούς, τότε τους λέμε ξεκάθαρα ότι θα 
βρουν το ΚΕΒΕ απέναντι τους. 
 
Ένα άλλο θέμα που προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα είναι η καθυστέρηση στην 
απονομή δικαιοσύνης. Χαιρετίζουμε την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης για την 
ίδρυση και λειτουργία Εμπορικού Δικαστηρίου, το οποίο θα επιλαμβάνεται 
εμπορικών διαφορών. 
 
Όμως, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν και άλλα παράλληλα μέτρα για να 
σταματήσει το σημερινό φαινόμενο, απλές υποθέσεις να εκδικάζονται ύστερα από 
δεκαετίες. Πέραν των διαδικαστικών προβλημάτων που δημιουργεί αυτή η 
καθυστέρηση, δυσφημίζεται η χώρα μας και στο εξωτερικό με δυσμενείς επιπτώσεις 
στις ξένες επενδύσεις. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, όπου ξένες επιχειρήσεις 
εγκατάλειψαν την Κύπρο, γιατί υποθέσεις τους έχουν μπει για χρόνια στα συρτάρια 
των δικαστηρίων, ενώ πολλές εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην 
Κύπρο το αποφεύγουν για αυτούς τους λόγους.  
 
Ένα κράτος που θέλει να είναι σύγχρονο και λειτουργικό, θα πρέπει να διαθέτει και 
ένα σύγχρονο σύστημα απονομής δικαιοσύνης. 
 
Η Αγγλική ρήση το λέει ξεκάθαρα “Justice delayed is Justice denied” 
 
Δεν αμφισβητήσαμε ποτέ την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα της κυπριακής 
δικαιοσύνης, κάθε άλλο. Θεωρούμε όμως ότι οι αποφάσεις των Δικαστηρίων πρέπει 
να λαμβάνονται εντός λογικού  χρονικού διαστήματος, και η Γενική Εισαγγελία να 
είναι με τέτοιο τρόπο στελεχωμένη και οργανωμένη που να δύναται ως ο επίσημος 
και ο μόνος Νομικός Σύμβουλος της Πολιτείας, να γνωματεύει προς την Πολιτεία και 
τα Υπουργεία με ταχύτητα. 
 
Αυτή η μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει το συντομότερο.   
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ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Το ΚΕΒΕ, εκτιμά ότι θα πρέπει σχεδιασμένα και προγραμματισμένα να 
προχωρήσουμε σ΄ ένα νέο οικονομικό μοντέλο που θα αξιοποιεί τους 
παραδοσιακούς τομείς και θα ενισχύει τους νέους, ώστε η χώρα μας με τις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις και την τεχνολογική αναβάθμιση να έχει μέλλον. Για το σκοπό αυτό, 
δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, στο ψηφιακό μετασχηματισμό, που είναι απαραίτητος 
τόσο για το κράτος και τις επιχειρήσεις, όσο και για την κοινωνία.  Εξάλλου εμείς προ 
εικοσαετίας, πρώτοι παγκύπρια, δείξαμε τον δρόμο της τεχνολογίας και των 
ψηφιακών δεξιοτήτων και συνεχίζουμε μέχρι σήμερα συνεργαζόμενοι άρτια με τον 
Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής. 
 
Επιπλέον πρέπει να δούμε σοβαρά και θεσμοθετημένα το θέμα της 
ανταγωνιστικότητας. Είναι γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο που με θέρμη στηρίζουμε τη 
δημιουργία Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας, Ψηφιακού Μετασχηματισμού, 
Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας. Ταυτόχρονα, δεν μένουμε στα λόγια. Μαζί με 
τους Εταίρους μας, την ΟΕΒ, και την ευγενή χρηματοδότηση από τις Εταιρείες 
Logicom, την Τράπεζα Κύπρου και την CYTA διεξήγαμε μια εξαιρετική μελέτη για το 
πώς πρέπει να προχωρήσουμε.  Οργανώσαμε ένα ενδιαφέρον Συνέδριο 
ενημέρωσης και όλη αυτή η χρήσιμη εργασία βρίσκεται ήδη στα χέρια της Πολιτείας 
αναμένοντας την πολιτική απόφαση για υλοποίηση. 
 
Επίσης χαιρετίζουμε τη σύσταση Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, υπό τον κ. Τάκη 
Κληρίδη, το οποίο είναι στελεχωμένο με πραγματικά αξιόλογους ανθρώπους. Όμως, 
αυτό το Συμβούλιο δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στο να καταλήγει σε 
συμπεράσματα και να τα προωθεί προς την Πολιτεία. Μπορεί να κάνει περισσότερα. 
 
Όλοι θα στηρίξουμε αυτό το Συμβούλιο, αλλά χωρίς την πολιτική βούληση από την 
Εκτελεστική Εξουσία να υιοθετεί και να υλοποιεί τις προτάσεις του, η Κύπρος θα 
συνεχίσει να διολισθαίνει στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας. 
 
Εξάλλου, αυτό το είδαμε ξανά. Ο CIPA για 10 χρόνια μελετούσε το Doing Business 
Report οργάνωνε συνέδρια, σεμινάρια, παρουσίαζε εισηγήσεις, συμπεράσματα και 
αποτελέσματα, τα οποία δυστυχώς παραπέμπονταν στις ελληνικές καλένδες. 
 
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 
Για να αντιμετωπίσουμε τα νέα δεδομένα οφείλουμε να ενισχύσουμε τον CIPA, να τον 
εντάξουμε κάτω από ένα Υφυπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Καινοτομίας, Ψηφιακού Μετασχηματισμού, να ψηφίσουμε τον επενδυτικό νόμο, να 
καθορίσουμε διαδικασία αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων για να είμαστε 
ευέλικτοι και αποτελεσματικοί.  Μόνο έτσι μπορούμε να σχεδιάσουμε επενδυτικά 
προϊόντα συντεταγμένα και με όραμα, αλλά και για να μπορούμε να 
ανταποκρινόμαστε με αξιοπιστία. 
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Εδώ πρέπει να ομολογήσω ότι μια πολύ σοβαρή προσπάθεια έγινε στο παρελθόν 
από τον Υφυπουργό Παρά τω Προέδρω και νυν Υπουργό Εσωτερικών κ. 
Κωνσταντίνο Πετρίδη, η ομάδα του οποίου έκανε μια εξαιρετική δουλειά, 
ετοιμάζοντας τη νομοθεσία για το Υφυπουργείο Ανάπτυξης, τις διαδικασίες 
αδειοδότησης και τον επενδυτικό νόμο, δυστυχώς όμως χωρίς αποτέλεσμα, αφού 
όλα ναυάγησαν στο Κοινοβούλιο.  
 
 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
  
Ο τουρισμός για ακόμα μια φορά αποδείχθηκε η ατμομηχανή της οικονομίας μας. 
Συνεχίζοντας το θετικό τέμπο των τελευταίων χρόνων, ο τουρισμός πέτυχε φέτος να 
φτάσει στα 4 εκατομμύρια τουρίστες, που φάνταζε ως όνειρο θερινής νυκτός πριν 
μερικά χρόνια. Αν και το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ευημερία των αριθμών, αλλά και 
τα εισοδήματα από τον τουρισμό, εμείς δηλώνουμε ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις 
του τουρισμού. 
 
Ωστόσο, επειδή ο τουρισμός είναι ένας ευμετάβλητος τομέας, οφείλουμε να τον 
ενισχύουμε και να τον ενδυναμώνουμε. Για το λόγο αυτό, το ΚΕΒΕ ζητά αφ’ ενός να 
επιλύσουμε τα διαρθρωτικά προβλήματα του τουρισμού και αφ’ ετέρου να 
διευρύνουμε τις προοπτικές του. 
 
Χαιρετίζουμε, λοιπόν, την απόφαση δημιουργίας Υφυπουργείου Τουρισμού που ήταν 
και πάγιο αίτημα μας και αναμένουμε την υλοποίηση του, διότι έχει ένα τεράστιο και 
σημαντικό έργο να επιτελέσει. 
 
 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
 
Την ίδια ώρα, η ίδρυση και λειτουργία Υφυπουργείου Ναυτιλίας ήταν μια αδήριτη 
ανάγκη που το ΚΕΒΕ χαιρέτισε από την πρώτη στιγμή. 
 
Τώρα,  χαράζουμε και υλοποιούμε μια νέα, πιο ευφάνταστη πολιτική για τη ναυτιλία 
μας, μια πολιτική, που θα λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα, τους στόχους και τις 
επιδιώξεις μας. 
 
Και επειδή οι συνέργειες μας με το νεοσύστατο Υφυπουργείο είναι πολλές και 
καθημερινές νιώθουμε και πιστεύουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο καθότι τα πρώτα 
αποτελέσματα είναι ήδη απτά και σημαντικά.  Κεντρικός στόχος είναι η αύξηση των 
εταιρειών στο κυπριακό νηολόγιο, και η προώθηση της κυπριακής σημαίας, μιας 
αξιόπιστης σημαίας που διαχρονικά προσέφερε, προσφέρει και θα προσφέρει πάρα 
πολλά στον τόπο μας. 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 
Η βιομηχανία μας, παρά τις επιδόσεις της στις εξαγωγές, συνεχίζει να χαρακτηρίζεται 
από προβλήματα.  
 
Η μόνη απάντηση σε αυτά τα προβλήματα είναι η συνεχής αύξηση της 
παραγωγικότητας και η σταδιακή στροφή των βιομηχανιών μας στην παραγωγή 
καινοτόμων και τεχνολογικά αναβαθμισμένων προϊόντων με ψηλότερο γνωσιολογικό 
περιεχόμενο. 
 
Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο χρειάζονται παρεμβάσεις στις πιο κάτω κατευθύνσεις: 
 
 Στη σταδιακή αναβάθμιση των δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού. 
 Στη στενότερη συνεργασία επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.  
 Στην παροχή φορολογικών κινήτρων σε νεοφυείς επιχειρήσεις. 
 Στην αναβάθμιση των βιομηχανικών περιοχών και ζωνών. 
 
 
Σε αυτό το σημείο κ. Πρόεδρε σας είχαμε ζητήσει στην τελευταία μας επίσημη 
συνάντηση το εξής αυτονόητο, το οποίο υπήρχε μέχρι πρόσφατα στη φορολογική 
μας νομοθεσία και το οποίο για άγνωστους σε εμάς λόγους εξαφανίστηκε: 
 
Κέρδη επιχειρήσεων τα οποία επανεπενδύονται στην επιχείρηση, πρέπει να 
εξαιρούνται από την υποχρεωτική διανομή μερισμάτων, το γνωστό 70%, 
ούτως ώστε να ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι βιομηχανίες να 
επαναεπενδύουν χωρίς τιμωρητική φορολογία τα κέρδη τους. 
 
Η κυπριακή βιομηχανία έχει μέλλον. Ο κύπριος βιομήχανος είναι ευρηματικός. Η 
συνεργασία μας με την Υπηρεσία Βιομηχανίας του αρμόδιου Υπουργείου είναι άριστη 
γι’ αυτό ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. 
 
 
ΔΡΑΣΗ ΚΕΒΕ 
 
Το ΚΕΒΕ, πέρα από το δυναμικό παρόν του στα ευρύτερα θέματα της οικονομίας, 
προσπαθεί συνεχώς να αυξάνει την προσφορά του προς τις χιλιάδες μέλη του. 
 
Με επιμορφωτικά προγράμματα και οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων (συνεδρίων, 
ημερίδων, σεμιναρίων) πληροφορούμε τα μέλη μας για όλες τις εξελίξεις που τους 
αφορούν. Έχοντας ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τα όργανα της Ε. Ένωσης, 
κρατάμε συνεχώς ενήμερα τα μέλη μας για κάθε εξέλιξη, ώστε να προσαρμόζονται 
ανάλογα.  
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Επίσης, οργανώνουμε συνεχώς εμπορικές και επιχειρηματικές αποστολές στο 
εξωτερικό για προβολή της οικονομίας μας. Μέσω των αποστολών του ΚΕΒΕ 
προβάλλονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου, προωθούμε τις εξαγωγές 
και προσελκύουμε επενδύσεις.   
 
Ακόμα, το ΚΕΒΕ συμμετέχει σε κυβερνητικές Επιτροπές και Συμβούλια ως 
συμβουλευτικός φορέας του κράτους. Πρόσφατα το ΚΕΒΕ συμπεριλήφθηκε στην 
ειδική επιτροπή υπό το Υπουργείο Εξωτερικών για ενίσχυση της οικονομικής 
διπλωματίας. 
 
Πλούσια, όμως, είναι η δράση του ΚΕΒΕ και στο εξωτερικό. Με τη συμμετοχή μας 
στα Ευρωεπιμελητήρια, στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, στην Ευρωπαϊκή 
Οργάνωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς 
προβάλλουμε την κυπριακή οικονομία και προωθούμε τα συμφέροντα του 
επιχειρηματικού κόσμου. 
 
 
ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΒΕ 
 
Για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε καλύτερα και αποτελεσματικότερα στο ρόλο 
και στην αποστολή μας, προχωρούμε σε πλήρη ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων 
του ΚΕΒΕ, στη Λευκωσία. 
Με την οικονομική συνεισφορά επιχειρήσεων – μελών μας δημιουργούμε ένα νέο, 
σύγχρονο, με υψηλές τεχνολογικές υποδομές και πιο λειτουργικό χώρο για τα 
στελέχη του ΚΕΒΕ, τα μέλη και τους επισκέπτες μας.  
 
Οι εργασίες για την αναμόρφωση του κτιρίου μας βρίσκονται σε εξέλιξη και πριν τα 
μέσα του 2019 αναμένεται να μας παραδοθεί το νέο ανακαινισμένο κτίριο. 
 
Τόσο η λειτουργική όσο και η εικαστική προσέγγιση του κτιρίου, έλαβε υπόψη τα 
δεδομένα των σύγχρονων αρχιτεκτονικών τάσεων, καθώς και το ότι το ΚΕΒΕ είναι ο 
αναπτυξιακός φορέας του ιδιωτικού τομέα της Κύπρου. 
 
Πιστεύουμε ότι το νέο κτίριο μας θα αποτελεί στολίδι για τη Λευκωσία και θα γίνει 
σημείο αναφοράς για τα επιχειρηματικά δρώμενα της πρωτεύουσας. 
 
Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω τις εταιρείες Τράπεζα Κύπρου, Eurobank Cyprus, 
PricewaterhouseCoopers, Όμιλο Εταιρειών Σιακόλα, Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, 
TFI Markets Ltd, Όμιλος Εταιρειών IPH Ιάκωβος Φωτιάδης και Φάνος Επιφανίου Λτδ 
που συνέβαλαν σ΄ αυτή την αναμόρφωση του κτιρίου του ΚΕΒΕ. Είμαστε σίγουροι 
ότι η συνεισφορά τους θα εκτιμηθεί από όλα τα μέλη μας.   
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Αγαπητές φίλες και φίλοι, 
 
Τα χρόνια που έρχονται δεν θα είναι τα ίδια μ’ αυτά που έφυγαν. Ούτε για τη δική 
μας, ούτε για την ευρωπαϊκή, ούτε για την παγκόσμια οικονομία. 
 
Η ταχύτητα φωτός με την οποία κινούνται οι αλλαγές, λόγω της τεχνολογικής 
επανάστασης, θα διαφοροποιήσει όλα τα δεδομένα στις οικονομίες και στις αγορές. 
 
Η οικονομική δύναμη πλέον δεν θα είναι συνάρτηση του γεωγραφικού και 
πληθυσμιακού μεγέθους των κρατών, αλλά θα έχει σχέση με την τεχνολογία, τη 
γνώση που θα διαθέτει το κάθε κράτος και πάνω από όλα την ικανότητα του να 
εξελίσσεται μελετώντας και προβλέποντας έγκαιρα τις αλλαγές που επέρχονται. 
 
Εμείς, ως μικρή χώρα, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πάση θυσία πρέπει να μπούμε στο 
τρένο της τεχνολογικής εξέλιξης και του ψηφιακού κόσμου και να προχωρήσουμε 
στον απαιτούμενο εκσυγχρονισμό και στην αναμόρφωση της οικονομίας.  
 
Κανένα εμπόδιο, κανένα συνδικαλιστικό «κεκτημένο» και κανένας αναχρονισμός δεν 
πρέπει να μας σταματήσει από το να προχωρήσουμε σ΄ ένα νέο, πιο ευέλικτο και πιο 
δυναμικό οικονομικό μοντέλο. 
 
Το ΚΕΒΕ, με τα 91 χρόνια ιστορία, σας καλεί όλους να κάνουμε μαζί το μεγάλο βήμα 
μπροστά. Ένα βήμα για τις επιχειρήσεις, για την οικονομία, για την Κύπρο μας. 
 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  
 
Ο Ουίνστον Τσώρτσιλ φίλες και φίλοι δεν είπε μόνο αυτό με το άλογο που ανέφερα 
στην αρχή της ομιλίας μου.  Είπε επίσης και το εξής: 
 
«Ότι μια ομιλία πρέπει να εξαντλεί το θέμα,  
αλλά όχι το κοινό» 
 
Γι’ αυτό και κλείνω με τις ευχαριστίες μου 
 
Οφείλω να ευχαριστήσω όλα τα Μέλη των Επιμελητηρίων που με τους κόπους και τις 
θυσίες τους έδωσαν και δίνουν ώθηση στην κυπριακή οικονομία. 
 
Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου Αντιπροέδρους του ΚΕΒΕ Γιώργο Λεπτό, Ντίνο 
Μιτσίδη, Όθωνα Θεοδούλου, Γιώργο Δημητρίου και Γιώργο Μαυρουδή για τη στενή 
μας συνεργασία. 
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Τους Προέδρους των Τοπικών Επιμελητηρίων Στέλιο Αναστασιάδη, Κώστα 
Γαλαταριώτη, Ανδρέα Δημητριάδη, Αυγουστίνο Παπαθωμά και Σταύρο Σταύρου. 
 
Το Προσωπικό του ΚΕΒΕ και φυσικά τον Γενικό Γραμματέα και Αναπληρωτή Γενικό 
Γραμματέα φίλους Μάριο Τσιακκή και Λεωνίδα Πασχαλίδη. 
 
Το πιο μεγάλο όμως ευχαριστώ το οφείλω στον προκάτοχο μου Φειδία Πηλείδη, 
αλλά και στους παρόντες πρώην Προέδρους Φάνο Επιφανίου, Βασίλη Ρολόγη και 
Μάνθο Μαυρομμάτη, οι οποίοι μου παρέδωσαν ένα Επιμελητήριο δυνατό και 
υπερήφανο.  
 
Έτσι και εγώ με την σειρά μου, με τον πιο επίσημο τρόπο από το βήμα αυτής της 
Γενικής Συνέλευσης, υπόσχομαι σε όλους ότι το Επιμελητήριο μας, αυτόν τον 
υπέροχο θεσμό: 
 
«Ουκ ελάττω παραδώσω, αλλά μείζον και υπέρτερον» 
 
 
Σας ευχαριστώ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21/11/2018 
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