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ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΒΕ  
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

«ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΡΑ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021  

 
 

«Το δε ζητούμενο αξιωτόν, εκφεύγειν δε ταμελούμενον» 

Σοφοκλής 496 – 406 π.χ. 

(Αρχαίος τραγικός) 

 

Αυτό που ζητούμε το πετυχαίνουμε, 

ενώ εκείνο που ξεφεύγει είναι ότι παρατάμε.  

 

Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, 

Κυρία Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

Κύριοι Υπουργοί, 

Κύριοι Αρχηγοί ή εκπρόσωποι κομμάτων, 

Κύριοι Βουλευτές, 

Κύριε Δήμαρχε Λευκωσίας, 

Φίλε Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, 

Κύριοι αξιωματούχοι του κράτους, 

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, 

Αγαπητά μέλη του ΚΕΒΕ, 

Φίλες και φίλοι, 

 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζουμε στην 94η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ, 

της μεγαλύτερης επιχειρηματικής οργάνωσης της Κύπρου. Σε αντίθεση με πέρσι, που η 

συνέλευση μας λόγω της πανδημίας έγινε μόνο για τα μέλη μας, φέτος έχουμε τη χαρά να 

είμαστε και πάλι όλοι μαζί για να συμμετέχουμε στην κορυφαία εκδήλωση του ΚΕΒΕ και των 

επιχειρήσεων. 
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Στα πλαίσια αυτά, καλωσορίζουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, ο 

οποίος παρά το πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα του είναι και πάλι μαζί μας, δείχνοντας 

έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τα θέματα του επιχειρηματικού κόσμου. Κύριε Πρόεδρε σας 

ευχαριστούμε ξανά… 

 

Επίσης, καλωσορίζουμε το φίλο πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας κ. 

Γιάννη Χατζηθεοδοσίου που μας τιμά με την παρουσία του. 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

 

Η Κύπρος, για ακόμα μια φορά στην ιστορία της, βρίσκεται σ’ ένα δύσκολο σταυροδρόμι, σ’ 

ένα μεταίχμιο που ίσως κρίνει πολλά για το μέλλον της. Το εθνικό θέμα εισήλθε σε 

αχαρτογράφητα νερά, λόγω της αδιαλλαξίας και των άτεγκτων θέσεων της Τουρκίας. Η Άγκυρα 

και το ψευδοκράτος με απύθμενο θράσος και υψαυχενικό ύφος  απορρίπτουν το μέχρι τώρα 

δοσμένο πλαίσιο λύσης του κυπριακού για Διζωνική Δικοινοτική  ομοσπονδία και απαιτούν το 

απαράδεκτο μοντέλο λύσης των δύο ξεχωριστών κρατών! Η θέση τους αυτή απορρίπτεται, όχι 

μόνο από την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά από τον ΟΗΕ, την Ε. Ένωση, τις μεγάλες δυνάμεις 

και γενικά τη διεθνή κοινωνία.  

 

Αδιαφορώντας, όμως, απ’ αυτή τη γενική απόρριψη των απαράδεκτων θέσεων του, το δίδυμο 

Ερντογάν – Τατάρ, επιμένει στα διχοτομικά σχέδια του και προωθεί νέα τετελεσμένα στην 

Κύπρο. 

 

Η καταδικαστέα ενέργεια του διδύμου Ερντογάν- Τατάρ  να ανοίξουν το παραλιακό μέτωπο 

της Αμμοχώστου και μέρος της περίκλειστης πόλης, αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη ότι 

συνεχίζουν το δρόμο των προκλήσεων και των ετσιθελικών επιβουλών τους. 
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Εμείς ως ΚΕΒΕ, καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο αυτές τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις 

και προκλήσεις της Άγκυρας και του ψευδοκράτους και δηλώνουμε ευθαρσώς τη στήριξη μας  

στις πολλές ενέργειες και πρωτοβουλίες του Προέδρου Αναστασιάδη τόσο για βιώσιμη και 

λειτουργική λύση του κυπριακού, όσο και για ενδυνάμωση της θέσης της χώρας μας, μέσω των 

περιφερειακών συμφωνιών συνεργασίας με γειτονικές χώρες.  

 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Κύπρος δεν είναι πια μόνη της και οι συμμαχίες που 

δημιουργήθηκαν θα αποθαρρύνουν την Τουρκία από του να συμπεριφέρεται ως «τσιφλικάς» 

στην Κύπρο.  

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ 

Στα ίδια πλαίσια, χαιρετίζουμε τις πρόσφατες αποφάσεις της κυβέρνησης και τις προσπάθειες 

του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή για πάταξη της παράνομης μετανάστευσης, η 

οποία βασικά προέρχεται από την Τουρκία και τα κατεχόμενα. Σύμφωνα με στοιχεία που 

δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αρχές του 2021 καταγράφησαν πέραν των 11.000 αφίξεων 

άτυπων μεταναστών, από τις οποίες οι 2.063 ήταν μόνο τον περασμένο Οκτώβριο. Οι 

περισσότερες απ’ αυτές προέρχονται από την Τουρκία μέσω των κατεχομένων εδαφών μας. 

 

Ενδεικτικό της ανησυχητικής κατάστασης που επικρατεί με τους παράνομους μετανάστες είναι 

το ότι το Κέντρο Υποδοχής «Πουρνάρα» φιλοξενεί σήμερα γύρω στις 2.500 άτομα, ενώ η 

δυναμικότητα του ανέρχεται σε 1.000 άτομα! 

 

Το πρόβλημα αυτό, που το ΚΕΒΕ το χαρακτηρίζει ως 3ο Αττίλα, δεν πρόκειται να επιλυθεί με 

ευχολόγια και μισόλογα. Είτε λαμβάνουμε ουσιαστικά μέτρα αποτροπής του φαινομένου, είτε 

μετατρέπουμε τη χώρα μας σε «Ελεύθερη Κέρκυρα». Η κερκόπορτα της παράνομης 

μετανάστευσης είναι η «πράσινη γραμμή» και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Η Τουρκία, 
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επαναλαμβάνει και στην Κύπρο ό,τι κάνει στο Αιγαίο και στα σύνορα με την Ελλάδα,  

στέλνοντας συνεχώς και νέους παράνομους μετανάστες.  

 

Φίλε Νίκο Νουρή, 

 

Είναι πολλά τα λεφτά και τα συμφέροντα εντός και εκτός Κύπρου, που συνδέονται με το 

μεταναστατευτικό και ο αγώνας σου είναι άνισος,  αλλά σε στηρίζουμε και θα  σε στηρίξουμε, 

διότι  άλλο είναι ο πολιτικός πρόσφυγας και άλλο ο  παράνομος μετανάστης. 

 

Σε ενθαρρύνομε να προχωρήσεις ακάθεκτος όσα κοσμητικά επίθετα και αν σου αποδώσουν οι 

έμποροι των λαών και οι εν Κύπρο συνεργάτες τους, διότι προέχει η διαφύλαξη του 

κοινωνικού ιστού της χώρας και του τόπου. 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

 

Η Κύπρος, σήμερα, δεν είναι αντιμέτωπη μόνο με μεγάλες προκλήσεις οι οποίες αφορούν το 

εθνικό θέμα, τα ενεργειακά και την παράνομη μετανάστευση. 

 

Είμαστε αντιμέτωποι και με πολλές προκλήσεις στην οικονομία, στα εργασιακά, στην υγεία, 

στα θέματα κοινωνικής συνοχής και άλλα. Το μέγα στοίχημα είναι η επόμενη μέρα της 

πανδημίας. Το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη. Γι’ αυτό και το σλόγκαν της φετινής συνέλευσης 

του ΚΕΒΕ είναι «Ανασύνταξη τώρα, ολοταχώς προς ανάπτυξη».  

 

Μπορεί η πανδημία να παρουσιάζει τάσεις ελέγχου (παρά την αύξηση των κρουσμάτων 

τελευταίως που έφεραν νέα μέτρα), μπορεί να σταμάτησαν τα «lockdowns», μπορεί να 

ήρθησαν οι περιορισμοί στις μετακινήσεις, όμως, η πανδημία μας κληροδότησε πολλές πληγές 

που επιβάλλουν τάχιστες λύσεις. 
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Σήμερα, η οικονομία χαρακτηρίζεται: 

• Από τη διόγκωση του δημοσίου χρέους (κοντά στο  120% του ΑΕΠ) και τη διόγκωση των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων. 

• Από την αδυναμία επιχειρήσεων και νοικοκυριών να ανταποκριθούν στις δανειακές 

τους υποχρεώσεις.  

• Από την έλλειψη επαρκούς ρευστότητας χρήματος στην αγορά. 

• Από το αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον και τα πολλά προβλήματα στις 

επιχειρήσεις.  

 

Για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και γενικά των προκλήσεων στην οικονομία, 

το ΚΕΒΕ κατέθεσε πρόσφατα ολοκληρωμένη πρόταση 66 σημείων.  Μεταξύ αυτών 

περιλαμβάνονται και τα εξής:  

 

• Συνέχιση της στοχευμένης στήριξης σε όσες επιχειρήσεις συνεχίζουν να επηρεάζονται 

από την πανδημία. 

• Αποκατάσταση του ονόματος της Κύπρου στις διεθνείς αγορές. 

• Επιμονή στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων 

• Εκσυγχρονισμός του φορολογικού συστήματος  

• Ενίσχυση των φορολογικών εσόδων  

• Παραχώρηση των αναγκαίων αδειών απασχόλησης ξένου εργατικού δυναμικού για 

κάλυψη των τεράστιων ελλείψεων σε όλους τους τομείς 

• Πράσινη και ψηφιακή οικονομία 

• Ισορροπημένη ανάπτυξη των διαφόρων τομέων 

• Συγκράτηση των καταναλωτικών δαπανών, καλύτερη στόχευση των κοινωνικών και 

ενίσχυση των επενδυτικών δαπανών του κράτους. 

• Μείωσης του δημόσιου χρέους  
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• Ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των παραγωγικών δυνάμεων προς τους 

κρατικούς μηχανισμούς.  

 

Όλες αυτές, και άλλες εισηγήσεις του ΚΕΒΕ, στοχεύουν πρωτίστως στην επαναφορά της 

οικονομίας στην πλήρη κανονικότητα και στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος για 

μεγαλύτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Συμφωνούμε με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης και 

της Ε. Ένωσης ότι η Κύπρος μετά τον αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης -5,2% του ΑΕΠ το 2020, κατά 

το 2021 και το 2022 θα σημειώσει ρυθμό ανάπτυξης άνω του 4% του ΑΕΠ. Το ΚΕΒΕ που βλέπει 

καθημερινά τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας, δεν θα κουραστεί να κρούει τον 

κώδωνα του κινδύνου εκεί όπου χρειάζεται και να ζητά μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας.  

 

Βασική μας έγνοια είναι η ανάγκη για πραγματική  ανανέωση και εκσυγχρονισμό του μοντέλου 

της οικονομίας μας. Με τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η μετά πανδημία εποχή, σε 

συνδυασμό με τις ψηφιακές εξελίξεις, το μοντέλο της οικονομίας μας χρειάζεται επειγόντως 

ένα δυνατό «λίφτινγκ». 

 

Το ΚΕΒΕ δεν υιοθετεί το γνωστό αφήγημα διαφόρων για ανάγκη πλήρους αλλαγής του 

μοντέλου ανάπτυξης της οικονομίας μας. Υποστηρίζουμε την ποιοτική ενίσχυση των 

παραδοσιακών τομέων όπως  η βιομηχανία, οι υπηρεσίες, ο τουρισμός, η ναυτιλία και τα 

ακίνητα. Επιμένουμε όμως και σε μια στρατηγική εμπλουτισμού του υπάρχοντος μοντέλου, με 

νέους τομείς, βασισμένους σε πιο βιώσιμες μορφές ανάπτυξης με έμφαση σε δραστηριότητες 

ψηλής προστιθέμενης αξίας όπως η ενέργεια, η εκπαίδευση, η έρευνα και καινοτομία, οι 

ψηφιακές δραστηριότητες, η πράσινη και γαλάζια ανάπτυξη, οι ΑΠΕ  και άλλοι. Όραμά μας να 

επιτύχουμε ψηλότερους  ρυθμούς ανάπτυξης, με την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων 

και μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο ξένων επιχειρήσεων και επενδύσεων. 

 

Στο σημείο αυτό καλωσορίζουμε στην Προεδρία του Invest Cyprus ένα πολύ αξιόλογο και 

καταξιωμένο και ικανότατο φίλο τον Ιωάννη Μάτση και είμαστε σίγουροι ότι αφού αποτάξει 
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την εσωστρέφεια και τα κακώς έχοντα στον οργανισμό, ο Invest Cyprus θα διεκδικήσει και θα 

πάρει αυτά που δικαιούται για να επιτελέσει το έργου του, που δεν είναι άλλο από την 

προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων και επενδύσεων στην Κύπρο μας. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο επιχειρηματικός κόσμος 

είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού σε πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων. Το θέμα αυτό 

άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο οξύ, αφού πολλοί ξένοι εργαζόμενοι επέστρεψαν πίσω στις 

χώρες τους, λόγω βελτίωσης των οικονομικών δεδομένων, ενώ πολλοί  αρνούνται να 

εργαστούν εκμεταλλευόμενοι την κρατική στήριξη που τους παρέχεται. 

 

Το ΚΕΒΕ,  έθεσε ήδη το θέμα αυτό στο Υπουργείο Εργασίας και ζήτησε τη λήψη άμεσων 

μέτρων, ώστε να μην υπονομευθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα και η ανάπτυξη της 

οικονομίας.  

 

Ειδικά για όσα άτομα βρίσκονται σε καθεστώς κρατικής στήριξης, πέραν των απόλυτα 

δικαιολογημένων περιπτώσεων, ζητούμε από το κράτος να ξαναδεί τους όρους χορήγησης και 

τον κατάλογο των δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Θέση μας είναι ότι 

όσοι εργαζόμενοι αρνηθούν θέση εργασίας που τους έχει προταθεί, θα πρέπει να χάνουν  

άμεσα αυτή τη στήριξη. Μόνο, έτσι θα έχει σημασία ο σωστός και κοινωνικά δίκαιος αυτός 

θεσμός, ο οποίος όλοι μας επιδιώκουμε να λειτουργήσει προς όφελος όσων πραγματικά τον 

έχουν ανάγκη.  

 

Καλούμε, λοιπόν την αγαπητή Υπουργό Εργασίας, φίλη Ζέτα Αιμιλιανίδου, όπως με επιτυχία 

έδωσε λύσεις σε πολλά άλλα δύσκολα και επίμαχα προβλήματα, να ενδιατρίψει και σε αυτό το 

ζήτημα το οποίο χρηματοδοτείται από το υστέρημα των φορολογουμένων. 
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 Έντονες επιφυλάξεις και ανησυχίες διατηρούμε σχετικά με τη συζήτηση για την καθιέρωση 

του κατώτατου μισθού. Εμείς πιστεύουμε ότι το σύστημα των ελεύθερων διαπραγματεύσεων  

που έχουμε στην Κύπρο για τη συνομολόγηση των διαφόρων συμβάσεων είναι πιο σωστό και 

πιο αποδοτικό παρά η νομοθετική ρύθμιση του κατώτατου μισθού. Το νέο μοντέλο που θέλει 

να προωθήσει το Υπουργείο Εργασίας και οι Συντεχνίες θα δημιουργήσει στρεβλώσεις και 

άλλα προβλήματα στην αγορά εργασίας.  

 

Επίσης, το ΚΕΒΕ επαναφέρει το διαχρονικό αίτημα του για νομοθετική ρύθμιση των απεργιών 

στις ουσιώδεις υπηρεσίες. Ήδη, η οικονομία κατέβαλε υψηλό κόστος απ’ αυτή την ατολμία του 

πολιτικού συστήματος να ρυθμίσει νομοθετικά τις απεργίες στις ουσιώδεις υπηρεσίες.  

 

Με την ευκαιρία θέλουμε να στείλουμε κι ένα μήνυμα στο Συνδικαλιστικό κίνημα για να 

σταματήσει να θέτει εξωπραγματικά αιτήματα, όπως για παράδειγμα την απαίτηση για 

νομοθετική ρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων και ακόμα χειρότερα, το αίτημα τους να 

υπάρχει (άκουσον – άκουσον) συλλογική σύμβαση σε κάθε επιχείρηση, προκειμένου να 

μπορεί να εργοδοτεί άτομα από τρίτες χώρες.  

 

Οι επιχειρήσεις σήμερα είναι βαριά τραυματισμένες από τις επιπτώσεις της πανδημίας και δεν 

αντέχουν άλλα επιπρόσθετα βάρη. Προσοχή, λοιπόν διότι χωρίς υγιείς και κερδοφόρες 

επιχειρήσεις δεν θα υπάρξει ούτε ανάπτυξη ούτε νέες θέσεις εργασίας, ούτε νέες επενδύσεις.  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

Ιδιαίτερες ανησυχίες προκαλεί στο ΚΕΒΕ η εκτόξευση του κόστους της ενέργειας και των 

παρενεργειών του. Το θέμα αυτό επηρεάζει τόσο τις ηλεκτροβόρες βιομηχανίες, όσο και τους 

καταναλωτές. Χαιρετίζουμε την απόφαση της κυβέρνησης να μειώσει κατά 10% και για 6 

μήνες το κόστος του ηλεκτρισμού για τους καταναλωτές, αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν θα είναι 

αρκετό. Διεθνώς υπάρχουν μεγάλες αναταράξεις με το κόστος της ενέργειας και την αύξηση 

του πληθωρισμού, ενώ άρχισαν να διαφαίνονται και ελλείψεις προϊόντων λόγω της 
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παγκόσμιας αναστάτωσης στην εφοδιαστική αλυσίδα.  Αυτές οι εξελίξεις δεν μπορούν παρά 

να επηρεάσουν και τη μικρή και ευάλωτη σε έξωθεν παρενέργειες οικονομία μας. 

 

Το ΚΕΒΕ αν και χαιρετίζει την απόφαση της Κυβέρνησης για επέκταση του μέτρου για 

επιδότηση του ηλεκτρισμού μέχρι τον Μάρτιο, συμφωνεί απόλυτα με την ορθολογιστική θέση 

του Υπουργείου Οικονομικών ότι εξωγενείς αυξήσεις των κόστων δεν αντιμετωπίζονται 

μακροπρόθεσμα με κρατικές χορηγίες, διότι και τα χρήματα στα κρατικά ταμεία δεν είναι 

απεριόριστα.  Ως εκ τούτου, η λύση του προβλήματος βρίσκεται, όπως πολύ σωστά εξήγγειλε 

η Υπουργός Εμπορίου, στην αξιοποίηση των ΑΠΕ, της σταδιακής απεξάρτησης από τα ορυκτά 

καύσιμα, από τα προγράμματα για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και από την τήρηση 

χρονοδιαγραμμάτων εισαγωγής φυσικού αερίου στην Κύπρο για παραγωγή ηλεκτρισμού. 

 

Όλα τα πιο πάνω είχαμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε με ικανοποίηση από την Υπουργό 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας τόσο στις Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών 

Επιμελητηρίων όσον και στην παρουσίαση της δράσης του Υπουργείου Ενέργειας που έγινε 

στο Προεδρικό. 

    

Αναφορικά με το κορυφαίο θέμα του ενεργειακού προγράμματος της Κύπρου, 

επαναλαμβάνουμε την πάγια στήριξη μας στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης να 

αξιοποιήσουμε το φυσικό αέριο της ΑΟΖ μας. Τις θεωρούμε ως επένδυση στρατηγικής 

σημασίας για την Κύπρο κάτι που θα συμβάλει  στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη του 

τόπου. 

 

Την ίδια ώρα καλούμε την Άγκυρα να σεβαστεί το αναφαίρετο δικαίωμα της Κύπρου για 

έρευνες στην ΑΟΖ και να μην προκαλέσει προβλήματα και ένταση στην περιοχή. Το ΚΕΒΕ θα 

στηρίξει κάθε προσπάθεια που θα συμβάλει στην ομαλή διεξαγωγή των ερευνών και την 

αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της κυπριακής ΑΟΖ. 
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ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Η ανάγκη να ολοκληρωθούν επιτέλους οι πολυσυζητημένες και συνεχώς αναβαλλόμενες 

μεταρρυθμίσεις αποτελούν  για το ΚΕΒΕ, μετά την ανάγκη επίλυσης του πολιτικού μας 

προβλήματος, τη μεγαλύτερη πρόκληση και αδυναμία της σύγχρονης ιστορίας μας. Η κοροϊδία 

πρέπει να σταματήσει. Είτε θα προχωρήσουμε σε εκσυγχρονισμό των δομών του κράτους και 

της οικονομίας, με ορίζοντα 15 ετίας είτε θα μετατραπούμε σε μια οπισθοδρομική χώρα, με 

ένα ξεπερασμένο μοντέλο λειτουργίας . Μέση λύση δεν υπάρχει! 

 

Ειδικά, σήμερα που έχουμε την ευχέρεια να αξιοποιήσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας της Ε. Ένωσης, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην προχωρήσουμε στη 

μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, της Δικαιοσύνης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων 

των άλλων προσαρμογών που χρειάζεται ο τόπος.  

 

Για ύστατη φορά καλούμε τη Βουλή και τα κόμματα να  στηρίξουν και να διευκολύνουν αυτές 

τις μεταρρυθμίσεις, ώστε αφ’ ενός να εκσυγχρονίσουμε το κράτος εξαλείφοντας δια παντώς τη 

γραφειοκρατία που ταλαιπωρεί τους πάντες και αφ’ ετέρου να εξασφαλίσουμε τους πόρους 

της Ευρώπης που ανέρχονται σε 2.5 δις ευρώ. 

 

 Οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση ή αναποφασιστικότητα  στο θέμα των μεταρρυθμίσεων θα 

είναι καταστροφική για την  οικονομία και το μέλλον του τόπου. Εμείς, εκφέρουμε ξεκάθαρο 

λόγο και ο καθένας επιτέλους ας αναλάβει τις ευθύνες του προς τον τόπο.  

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ανησυχητικές, όμως, είναι οι εξελίξεις και στο κορυφαίο θέμα του Γενικού Σχεδίου Υγείας 

(ΓεΣΥ). Τα όσα είδαμε και ακούσαμε τελευταία μας προκαλούν μεγάλη  ανησυχία. 
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Το ΚΕΒΕ έδωσε τη συγκατάθεσή του για εφαρμογή του ΓεΣΥ γιατί πιστεύουμε στην 

αναγκαιότητα ύπαρξής του.  Τη δώσαμε, όμως, με δύο αδιαπραγμάτευτους όρους. Ο πρώτος 

αφορούσε την αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων και ο δεύτερος ότι δεν θα ζητηθεί 

οποιαδήποτε νέα αύξηση στις εισφορές, είτε των επιχειρήσεων, είτε των εργαζομένων. 

 

Δύο και κάτι χρόνια μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ, διαπιστώνουμε ότι δεν έγινε η αυτονόμηση 

των δημοσίων νοσηλευτηρίων, ενώ άρχισαν διάφοροι να μιλούν για την ανάγκη αύξησης των 

εισφορών. 

 

Και για να μην εκληφθεί από κανέναν ότι το ΚΕΒΕ κρύβεται και δεν παίρνει θέση για τα 

επίμαχα θέματα, δηλώνουμε ευθαρσώς ότι η μεγαλύτερη απειλή για το ΓεΣΥ είναι οι 

καταχρήσεις,  οι οποίες γίνονται δυστυχώς τόσο από μερίδα των παρόχων όσο και από την 

πλευρά των δικαιούχων.  Αυτών δηλαδή που έχουν κάθε λόγο  να το σεβαστούν και να το 

προστατεύσουν , αφού είναι οι πρώτοι  που επωφελούνται άμεσα από αυτό. Και επειδή εμείς 

δεν θέλουμε ούτε την υπονόμευση του, ούτε την διάλυση του, ζητούμε από το Υπουργείο 

Υγείας, τον ΟΑΥ, τον ΟΚΥΠΥ και όλους τους πάροχους του ΓεΣΥ να βρούνε τις λύσεις που 

πρέπει χωρίς να λογαριάζουν σε άλλες οικονομικές ενέσεις από τον κόσμο.  

 

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, εφαρμόζοντας το ΓεΣΥ μιλήσατε για τη μεγαλύτερη 

κατάκτηση για τους πολίτες. Συμφωνούμε μαζί σας. Αλλά για να συνεχίσει να είναι η 

μεγαλύτερη κατάκτηση των πολιτών θα πρέπει να διορθωθούν τα λάθη, οι αδυναμίες και οι 

στρεβλώσεις του.  

 

Κλείνω αυτό το θέμα υπενθυμίζοντας ότι κοινωνικές κατακτήσεις και θεσμοί που δεν 

εποπτεύθηκαν σωστά και με αυστηρότητα στο παρελθόν, όπως ο Συνεργατισμός και το 

Χρηματιστήριο, που κατάρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 

Αγαπητές φίλες και φίλοι,   

 

Όπως όλοι γνωρίζετε, το ΚΕΒΕ δίνει τεράστια σημασία στην ύπαρξη ενός αποτελεσματικού και 

φιλικού επιχειρηματικού κλίματος.  Με πολλές πρωτοβουλίες τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο 

εξωτερικό προσπαθούμε να ενισχύσουμε το «επιχειρείν» και να δημιουργούμε συνθήκες 

ανάπτυξης των επιχειρήσεων και της οικονομίας. 

 

Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει:   

• Να ενισχυθεί το θεσμικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο της χώρας. 

• Να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις στα θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και 

της αδιαφάνειας.  

• Να βελτιωθούν οι ψηφιακές και άλλες υποδομές.  

• Να εισαχθούν καλύτερες πρακτικές στο σύστημα προσλήψεων / αξιολογήσεων / 

προαγωγών στο δημόσιο.  Η σημερινή πρακτική αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα που 

όλοι είναι άριστοι των αρίστων δεν τιμά κανένα μας. 

• Να διασφαλιστεί η σταθερότητα του Τραπεζικού συστήματος με την οριστική επίλυση 

του προβλήματος των ΜΕΔ. 

• Να εκσυγχρονιστεί συνολικά το φορολογικό μας σύστημα.  

• Να δοθούν φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις. 

• Να ενθαρρυνθεί η στενότερη συνεργασία των επιχειρήσεων με τα ακαδημαϊκά 

ιδρύματα της χώρας. 

• Να δοθεί  μεγαλύτερη επεξήγηση για το τι προβλέπεται για το κάθε είδος επενδύσεων 

που περιλαμβάνεται στην πρόσφατη εξαγγελία του Υπουργείου Οικονομικών   

• Να ενισχυθεί η οικονομική διπλωματία και η εξαγωγική προσπάθεια. 

• Να δοθούν επιπλέον κίνητρα για τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων. 

• Να μειωθούν οι επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων σε φορολογίες και άλλες 

υποχρεώσεις. 
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Όλα αυτά και πολλά άλλα θα συμβάλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος.    

 

Εμείς, με ένα ενδελεχές έγγραφο 66 Σημείων αλλά και συμπλέοντας πλήρως με τις προτάσεις 

του Συμβουλίου Οικονομίας & Ανταγωνιστικότητας που προεδρεύει ο κ. Τάκης Κληρίδης, 

καταθέσαμε με παρρησία τις απόψεις μας. 

 

Αυτό που απομένει τώρα είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο 15 ετίας που να ξεφεύγει και να 

υπερτερεί των οικονομικών κύκλων που να δεσμεύει όλους ανεξάρτητα, Βουλή και 

κοινωνικούς εταίρους. 

 

Επιπλέον το έχω ξαναπεί, για αποτελεσματική εποπτεία της πορείας υλοποίησης ο καθορισμός 

δεικτών απόδοσης και προόδου σε προκαθορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα είναι εκ των 

ων ουκ άνευ. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις.       

 

ΔΡΑΣΗ ΚΕΒΕ 

Παρά τα προβλήματα λειτουργικότητας που μας δημιούργησε η πανδημία, από την 

προηγούμενη χρονιά και που συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, το ΚΕΒΕ ήταν στην πρώτη 

γραμμή των οικονομικών δρώμενων του τόπου. 

 

Το 2020 και το 2021 λάβαμε μέρος σε σωρεία συσκέψεων στο Προεδρικό και στα αρμόδια 

Υπουργεία για καταρτισμό των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων από 

τις επιπτώσεις της πανδημίας. Σημαντικό μέρος των μέτρων που ορθώς λήφθηκαν 

αποτελούσαν εισηγήσεις και του ΚΕΒΕ. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να συγχαρούμε τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και όλους τους εμπλεκόμενους Υπουργούς ιδιαίτερα τους 

Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας για τη στενή συνεργασία που είχαμε για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Χωρίς αυτή την άριστη συνεργασία δεν θα 

καταφέρναμε να προωθηθούν όλα αυτά τα «γενναία» μέτρα που όντως στήριξαν τα 
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εισοδήματα όλων μας. Δεν θα είχαμε το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα με την οικονομία να 

επιστρέφει στην κανονικότητα. 

 

 Όλο αυτό το διάστημα προβαίναμε σε τακτικές και συνεχείς ενημερώσεις των επιχειρήσεων – 

μελών μας για τους τρόπους που έπρεπε να αντιμετωπίσουν την πανδημία και τις επιπτώσεις 

της. Το ΚΕΒΕ με τα στελέχη του, ήταν συνεχώς δίπλα στις επιχειρήσεις και τις συμβούλευε για 

όλα τα θέματα.  Αποτέλεσμα αυτής της ενεργούς δράσης ήταν η θεαματική αύξηση στον  

αριθμό   εγγραφής νέων μελών  στα Τοπικά Επιμελητήρια. 

 

Ακόμα, το ΚΕΒΕ με δημόσιες παρεμβάσεις του προσπαθούσε με λογικά επιχειρήματα  να 

αποπυροδοτεί εντάσεις και κρίσεις που αφορούσαν τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. 

Συνεργαζόμενοι τόσο με την κυβέρνηση, όσο και με τις Συντεχνίες καταφέραμε να 

περιορίσουμε τις επιπτώσεις και τα προβλήματα. 

 

Ταυτόχρονα, με όλα αυτά δεν σταματήσαμε να αξιοποιούμε τις σχέσεις μας με το εξωτερικό 

και ειδικά τα Ευρωεπιμελητήρια και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς που είμαστε μέλη  

αντλώντας τεχνογνωσία για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και την οικονομία μας. 

 

Τώρα, που τερματίστηκαν οι περιορισμοί στα ταξίδια, το ΚΕΒΕ εκπόνησε σε συνεργασία με το 

Υπουργείο  Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας, ένα φιλόδοξο σχέδιο εμπορικών και 

επιχειρηματικών αποστολών στο εξωτερικό για το 2022. Το νέο έτος, αν όλα εξελιχθούν ομαλά 

με την πανδημία, θα επισκεφθούμε και τις τέσσερις άκρες του ορίζοντα για προβολή της 

Κύπρου, για προώθηση εξαγωγών και   ευκαιριών που προσφέρονται για προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων.  

 

Ταυτόχρονα, στο εξωτερικό θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχες για προώθηση των 

συμφερόντων της Κύπρου. Με υπευθυνότητα, σύνεση και εποικοδομητικό τρόπο, θα 

συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις – μέλη μας. Θέλουμε να είστε βέβαιοι ότι το ΚΕΒΕ 
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δεν πρόκειται να κρύψει τα όποια προβλήματα κάτω από το χαλί. Αντίθετα, θα τα αναδεικνύει 

για να βρίσκουν λύση. 

 

Την ίδια ώρα, είμαστε βέβαιοι ότι ο επιχειρηματικός κόσμος, τα χιλιάδες μέλη του ΚΕΒΕ θα 

είναι και πάλι οι πρωταγωνιστές της επόμενης μέρας της πανδημίας. Αυτοί θα ανοίξουν τους 

νέους δρόμους, αυτοί θα μεταμορφώσουν την οικονομία, αυτοί θα προχωρήσουν στην 

ανασύνταξη που οδηγεί στην ανάπτυξη και τους ευχαριστώ δημοσίως. 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Ευχαριστίες επιθυμώ να απευθύνω  στην πολιτική μας προϊστάμενο και αρμόδια για τα 

Επιμελητήρια φίλη Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου και στους 

συνεργάτες της στο Υπουργείο για τη στήριξη που προσφέρουν στον επιχειρηματικό κόσμο σε 

καθημερινή βάση.  

 

Πρέπει να ομολογήσουμε ότι φυσά ένας νέος αέρας στο Υπουργείο Ενέργειας.  Η Υπουργός, ο 

Γενικός Διευθυντής, οι Διευθυντές και το προσωπικό του Υπουργείου καταβάλουν κάθε 

προσπάθεια να εξυπηρετούν τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις. 

 

 Επίσης ευχαριστώ ιδιαίτερα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής 

Επιτροπής του ΚΕΒΕ, τους Προέδρους και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Τοπικών 

Επιμελητηρίων για τη στενή συνεργασία μας και τη στήριξη που δίνουν στον Επιμελητηριακό 

Θεσμό και στο ΚΕΒΕ.  

 

Ευχαριστίες απευθύνω στο Γενικό μας Γραμματέα φίλο Μάριο Τσιακκή, καθώς και όλο το 

προσωπικό του ΚΕΒΕ για τη σκληρή εργασία τους όπως και όλους τους εξωτερικούς 

συνεργάτες του ΚΕΒΕ για τη στήριξη τους.  
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Πάνω απ’ όλους, όμως, θέλω να ευχαριστήσω εσάς τα μέλη μας που διαχρονικά είστε δίπλα 

στο ΚΕΒΕ και το στηρίζετε. 

 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

 

Η Κύπρος στην ιστορία της πέρασε πολλές κακουχίες και βίωσε πολλές ανατροπές. Είτε από 

εξωγενείς, είτε από εσωγενείς παράγοντες, έχουμε υποστεί μεγάλα πλήγματα και πολλές 

περιπέτειες.  

 

Ωστόσο, πάντα καταφέρναμε να σταθούμε στα πόδια μας και να προχωρούμε μπροστά. 

Πάντοτε προσπερνούσαμε τις όποιες συμπληγάδες. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα. 

Καταπολεμώντας τα προβλήματα, τις αδυναμίες και τις παραλείψεις μας θα τα καταφέρουμε. 

Και θα τα καταφέρουμε, γιατί μας αξίζει και το μπορούμε. Ο δρόμος της επιτυχίας είναι 

μονόδρομος για εμάς.  

 

Βρισκόμενοι στο ανατολικότερο άκρο της Ευρώπης και στην εσχατιά του Ελληνισμού, είμαστε 

καταδικασμένοι να επιβιώσουμε. Ούτε οι απειλές της Τουρκίας, ούτε οι οικονομικές 

αναταράξεις, ούτε η πανδημία μπορούν να αλλάξουν την πορεία αυτού του τόπου.  

 

Ενώνοντας τις δυνάμεις μας και εργαζόμενοι σκληρά θα πάμε πιο μπροστά.  

 

Από το επίσημο βήμα της Γενικής Συνέλευσης, σήμερα, σας καλώ όλους σε εγρήγορση και 

δράση. Όλοι μαζί, ας ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας. Το αύριο δεν μπορεί να περιμένει… 

 

Σας ευχαριστώ πολύ.  


