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19 Δεκεμβρίου 2022 
 
 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 95η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου 
 
ΚΕΒΕ: Μεγάλες προκλήσεις το συνταξιοδοτικό, το ΓεΣΥ, τα ενεργειακά και το 
μεταναστευτικό 
 

• Όχι εφησυχασμός για καλή πορεία οικονομίας 
• Απορρίπτεται η πλήρης επαναφορά της ΑΤΑ 
• Αδικαιολόγητες οι απαιτήσεις Συντεχνιών για το κατώτατο μισθό 

 
 
Μεγάλες προκλήσεις βλέπει το ΚΕΒΕ για την οικονομία τo 2023, ζητά αλλαγές στο 
συνταξιοδοτικό και στο ΓεΣΥ, ενώ επικρίνει τις Συντεχνίες για τις θέσεις τους στα 
θέματα του κατώτατου μισθού και της ΑΤΑ. 
 
Μιλώντας στη 95η ετήσια γενική συνέλευση των μελών του ΚΕΒΕ, ο Αντιπρόεδρος κ. 
Όθωνας Θεοδούλου παρουσίασε τις θέσεις του Επιμελητηρίου για όλα τα θέματα που 
απασχολούν την οικονομία. 
 
Στην αρχή της ομιλίας του, με την ευκαιρία της επετείου των 95 χρόνων ζωής του 
ΚΕΒΕ, συνεχάρη όλους όσοι διαχρονικά με το έργο και τη δράση τους συνέβαλαν στην 
ανάπτυξη και καθιέρωση του Επιμελητηριακού θεσμού στην Κύπρο. Όπως 
χαρακτηριστικά είπε "η σημερινή πολιτειακή και κοινωνική καταξίωση του ΚΕΒΕ, 
οφείλεται στο έργο αυτών των ανθρώπων". 
 
Αναφερόμενος στην οικονομία, τόνισε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ακόμα ένα 
σταυροδρόμι, σε μια ακόμα δύσκολη συγκυρία. Λόγω του πολύμηνου πολέμου στην 
Ουκρανία, πρόσθεσε, η οικονομία μας βιώνει νέες αναταράξεις και νέα προβλήματα. 
Αφού αναφέρθηκε στην εκτόξευση του πληθωρισμού στο 8% και στις παρεπόμενες 
συνέπειες του, είπε ότι το ΚΕΒΕ προσπαθεί να περιοριστούν οι επιπτώσεις και να γίνει 
συνετή διαχείριση των οικονομικών δεδομένων μέχρι να τερματιστεί ο πόλεμος και να 
επανέλθει η διεθνής οικονομία σε κανονικότητα. 
 
Την ίδια ώρα, όμως, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του ΚΕΒΕ στην πολιτική της συνεχούς 
αύξησης των επιτοκίων. Το ΚΕΒΕ, είπε, θεωρεί ότι στη σημερινή συγκυρία οι συνεχείς  
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αυξήσεις επιτοκίων θα επιφορτίσουν με νέα βάρη την πραγματική οικονομία, 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 
 
Σε συνέχεια ο κ. Θεοδούλου εξέφρασε την ικανοποίηση του ΚΕΒΕ για το ρυθμό 
ανάπτυξης της οικονομίας στο 5-6% του ΑΕΠ και είπε ότι αυτό δείχνει ότι η οικονομία 
μας έχει αντιστάσεις και αντέχει τους κραδασμούς της κρίσης.  
 
Ειδική αναφορά έκανε στην καλή πορεία του τουρισμού, λέγοντας ότι το 2022 
καλύψαμε το 80-85% των αφίξεων και εσόδων του 2019, που ήταν χρόνια ρεκόρ για 
τον τουρισμό της Κύπρου. Επίσης, αναφέρθηκε στην ικανοποιητική επίδοση του τομέα 
των ακινήτων, του εμπορίου, της ναυτιλίας και των υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι 
"όλα αυτά, είναι πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία και στέλνουν το μήνυμα ότι η οικονομία 
μας έχει στέρεες βάσεις, προοπτικές και μέλλον". 
 
Αφού είπε ότι οι θετικές αυτές εξελίξεις δεν πρέπει να μας δημιουργούν εφησυχασμό 
ζήτησε: 
 

• Ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων.  
• Πλήρη αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε. Ένωσης 

που προβλέπει συνολικούς πόρους 4,4  δις ευρώ για την Κύπρο.  
• Συγκράτηση των δαπανών του δημοσίου και κυρίως του κρατικού μισθολογίου. 
• Μείωση του δημόσιου χρέους που βρίσκεται κοντά στο 100% του ΑΕΠ.  
• Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στο δημόσιο τομέα. 
• Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και της οικονομίας. 

 
Στη συνέχεια, ο κ. Θεοδούλου αναφέρθηκε στις προκλήσεις που έχει ενώπιον της η 
οικονομία. Αναφερόμενος στον ενεργειακό τομέα, είπε ότι: 
 

• Τώρα, είναι η ώρα για να υλοποιήσουμε επωφελείς διακρατικές συμφωνίες με 
γειτονικές χώρες για εμπορική εκμετάλλευση του φυσικού αερίου μας και για 
κάλυψη των αναγκών της κυπριακής αγοράς.   

• Τώρα, προσφέρονται οι ευκαιρίες για λήψη αποφάσεων σχετικά με τους 
αγωγούς μεταφοράς του φυσικού αερίου. 

• Θα πρέπει να προχωρήσει η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού και η 
αύξηση συμμετοχής του ΑΠΕ στο ηλεκτρικό μας ισοζύγιο. 

• Το ΚΕΒΕ επικροτεί την προώθηση του φιλόδοξου σχεδιασμού της EuroAsia για 
ηλεκτρική διασύνδεση του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας, η οποία 
αναμένεται να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση μας. 

 
Μιλώντας για το μεταναστευτικό, είπε ότι η είσοδος 18.500 παράτυπων μεταναστών 
από την "πράσινη γραμμή" τον τελευταίο χρόνο δείχνει και το μέγεθος του 
προβλήματος. 
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Η Κύπρος, μια μικρή και ημικατεχόμενη χώρα, επισήμανε, δεν μπορεί να αντέξει αυτού 
του μεγέθους το μεταναστευτικό πρόβλημα, ούτε κοινωνικά, ούτε οικονομικά και 
κυρίως ούτε δημογραφικά. 
 
Δική μας θέση πρόσθεσε, είναι ότι μόνο με τη γρήγορη εξέταση των αιτήσεων για 
πολιτικό άσυλο, τον άμεσο επαναπατρισμό όσων δεν εγκρίνονται και τη λήψη 
αποτρεπτικών μέτρων σε συνεργασία με τις Βρυξέλλες, μπορεί να περιοριστεί αυτή η 
γάγγραινα. 
 
Αναφερόμενος στο ΓεΣΥ, επισήμανε τις επιφυλάξεις και τους προβληματισμούς του 
ΚΕΒΕ για τις στρεβλώσεις, τις αδυναμίες και τις κακές πρακτικές του συστήματος. 
 
Όπως χαρακτηριστικά είπε, "θέλουμε να δούμε την έμπρακτη πάταξη κάθε 
εκμετάλλευσης του συστήματος υγείας τόσο από πλευράς των δικαιούχων όσο και των 
παρόχων, αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας" , 
 
Και πρόσθεσε:  

• Το ΓεΣΥ έγινε για να προσφέρει ποιοτική ιατρική και για να στηρίξει όλη την 
κοινωνία στα θέματα υγείας. Δεν έγινε για να θησαυρίσουν κάποιοι ή για να 
δημιουργήσουμε ένα νέο αδηφάγο ελέφαντα που δεν θα χορταίνει όσο και αν 
τον ταΐζουμε! 

 
Για το συνταξιοδοτικό, είπε ότι έχει ελλείψεις, αδυναμίες και χαρακτηρίζεται από 
αδικίες. Το ΚΕΒΕ ζητά καλύτερη ρύθμιση για την πρόωρη αφυπηρέτηση στο 63ο έτος, 
κατάργηση  των πολλαπλών συντάξεων, απάλειψη του ανώτατου ορίου (πλαφόν) στις 
συντάξεις του ιδιωτικού τομέα κ.α. 
 
Στη συνέχεια, επέκρινε τις συντεχνίες για τις θέσεις τους στο θέμα του κατώτατου 
μισθού και της ΑΤΑ. Όπως είπε για τον κατώτατο μισθό είναι πρωτοφανές στα 
εργασιακά θέσμια να ζητείται η αναθεώρηση μιας συμφωνίας που μόλις έγινε και ακόμα 
δεν εφαρμόστηκε. 
 
Για το θέμα της ΑΤΑ, απευθύνθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, λέγοντας του ότι 
δεν είναι μόνο τις επιχειρήσεις που επηρεάζει αυτή η ακατανόητη απαίτηση των 
Συντεχνιών για πλήρη επαναφορά της, αλλά κυρίως το κράτος, το οποίο καταβάλλει σ’ 
όλους τους υπαλλήλους του ΑΤΑ. 
 
Και διερωτήθηκε κατά πόσον το κράτος με την ευρύτερη του έννοια (ημικρατικοί 
Οργανισμοί και Τοπική Αυτοδιοίκηση) με τα σημερινά δεδομένα της οικονομίας μπορεί 
να δώσει πλήρη ΑΤΑ στις 72.000 υπαλλήλους του, έστω και σταδιακά και  
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μάλιστα μ’ ένα σύστημα, όπου οι υψηλόμισθοι θα πάρουν πολλαπλάσια από τους 
χαμηλόμισθους του δημοσίου, χωρίς να κλυδωνιστούν τα δημόσια οικονομικά.   
 
Ως ΚΕΒΕ, είπε δηλώνουμε από το επίσημο βήμα της γενικής συνέλευσης ότι όχι μόνο 
δεν συζητούμε την πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ, αλλά προτείνουμε την αντικατάσταση 
της με ένα νέο σύγχρονο σύστημα παραχώρησης μισθολογικών αυξήσεων που θα 
λαμβάνει υπόψη δείκτες, όπως την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα στην 
εργασία και τη μεγέθυνση του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.   
 
Τέλος αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις και ζήτησε: 
 

• Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για μείωση του ενεργειακού κόστους για τις 
επιχειρήσεις. 

• Χορήγηση αδειών για εργοδότηση ξένων εργατών σε τομείς που αποδεδειγμένα 
υπάρχουν διαχρονικές ελλείψεις. 

• Χαλάρωση των αυστηρών όρων των Εμπορικών Τραπεζών για δανειοδότηση 
των επιχειρήσεων. 

• Γρηγορότερη εξέταση των προτάσεων για επενδυτικούς σκοπούς. 
• Βελτίωση των κινήτρων για τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων. 
• Βελτίωση των υποδομών σε βιομηχανικές ζώνες  και περιοχές. 

 
 
Στη συνέλευση του ΚΕΒΕ απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την 
οικονομία. 
 
Στη συνέλευση παρευρέθηκαν Υπουργοί, Αρχηγοί ή εκπρόσωποι κομμάτων, βουλευτές, 
ξένοι πρέσβεις αξιωματούχοι του κράτους και επιχειρηματίες μέλη του ΚΕΒΕ.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Επισυνάπτεται η πλήρης ομιλία του Προέδρου του ΚΕΒΕ κ. 
Χριστόδουλου Ε. Αγκαστινιώτη 
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ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΒΕ ΣΤΗΝ 95Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
 
 
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, 
Έντιμοι κύριοι Υπουργοί, 
Κύριοι Αρχηγοί ή Εκπρόσωποι κομμάτων, 
Κύριοι Βουλευτές, 
Κύριοι Δήμαρχοι,  
Αγαπητοί προσκεκλημένοι,  
Φίλες και φίλοι,  
 
 
Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που σας καλωσορίζουμε στη σημερινή 95η 
Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ, η οποία έχει και επετειακό χαρακτήρα.  

 
Ιδιαίτερα καλωσορίζουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος 
όπως κάθε χρόνο είναι και σήμερα εδώ μαζί μας, δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον 
της Πολιτείας για τα θέματα του επιχειρηματικού κόσμου. Κύριε Πρόεδρε σας 
καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε πολύ. 
 
Η συνέλευση μας συμπίπτει με τη συμπλήρωση 95 χρόνων ζωής.  Κατά τη διάρκεια 
αυτών των 95 χρόνων, το ΚΕΒΕ άφησε έντονα το αποτύπωμα του στα οικονομικά και 
επιχειρηματικά δρώμενα της χώρας μας. Από της ίδρυσης του, το 1927 μέχρι σήμερα, 
το ΚΕΒΕ πρωταγωνιστεί σε όλες τις φάσεις που πέρασε η οικονομία και αναγνωρίζεται 
από όλους, την Πολιτεία και την κοινωνία. Θέλουμε από το βήμα της σημερινής 
επετειακής Γενικής Συνέλευσης να εκφράσουμε τις μεγάλες ευχαριστίες μας σε όλους 
όσοι όλα αυτά τα χρόνια ηγήθηκαν του ΚΕΒΕ και κράτησαν ψηλά τη σημαία του 
Επιμελητηριακού θεσμού. Πρώην Πρόεδροι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, Πρόεδροι και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Τοπικών 
Επιμελητηρίων, πρώην και νυν Γενικοί Γραμματείς και λοιπόν προσωπικό, είναι άξιοι 
συγχαρητηρίων για το έργο που επιτέλεσαν στα 95 αυτά χρόνια. Τους ευχαριστούμε  
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όλους θερμά και τους συγχαίρουμε. Η σημερινή πολιτειακή και κοινωνική καταξίωση 
του ΚΕΒΕ οφείλεται στο έργο αυτών των ανθρώπων.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
Αγαπητές φίλες και φίλοι,  

 
Σήμερα, βρισκόμαστε μπροστά σε ακόμα ένα σταυροδρόμι, σε μια ακόμα δύσκολη 
συγκυρία. Λόγω του πολύμηνου πολέμου στην Ουκρανία, η οικονομία μας βιώνει νέες 
αναταράξεις και νέα προβλήματα.  
 
Όπως όλοι γνωρίζετε, η αύξηση του ενεργειακού κόστους παγκόσμια, προκάλεσε 
πρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις, που επέφεραν σοβαρές επιπτώσεις στο βιοτικό 
επίπεδο νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ο πληθωρισμός στην Κύπρο βρίσκεται περίπου 
στο 8% και παρά τα σωστά μέτρα, συνολικού κόστους 300 εκ. ευρώ, που έλαβε η 
κυβέρνηση, η εικόνα δεν έχει βελτιωθεί.  
 
Αυτό οφείλεται στη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, στις ενεργειακές εμπορικές 
διαμάχες των μεγάλων δυνάμεων, στις διαφορετικές απόψεις εντός της Ε. Ένωσης για 
κοινή στάση απέναντι στο ενεργειακό πρόβλημα και στις αλυσιδωτές επιπτώσεις που 
προκαλεί ο αυξημένος πληθωρισμός σε προϊόντα και υπηρεσίες.  
 
Το ΚΕΒΕ, παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία αυτές τις αρνητικές εξελίξεις. Σε συνεχή 
επαφή με την κυβέρνηση και άλλους αρμόδιους φορείς, προσπαθούμε με κάθε τρόπο 

να συγκρατήσουμε τις πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά και να στηρίξουμε τα 
εισοδήματα των πολιτών. Αυτό, όμως, δεν είναι και τόσο εύκολο, αφού τα αίτια του 
προβλήματος είναι εξωγενή και η λύση τους δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς, εκείνο που 
μπορούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε τις επιπτώσεις και να κάνουμε συνετή  
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διαχείριση των δικών μας οικονομικών δεδομένων μέχρι να τερματιστεί ο πόλεμος στην 
Ουκρανία και να επανέλθει η διεθνής οικονομία σε κανονικότητα.  
 
Την ίδια ώρα, όμως, οφείλουμε να καταθέσουμε και δημόσια τις επιφυλάξεις μας για 
τις συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων που αποφασίζουν οι Κεντρικές Τράπεζες.  
 

Αντιλαμβανόμαστε ότι η αύξηση επιτοκίων γίνεται με στόχο την αποκλιμάκωση του 
πληθωρισμού. Όμως, σήμερα, οι συνθήκες δεν είναι κανονικές. Σήμερα, τα 
περισσότερα κράτη, οργανισμοί και επιχειρήσεις είναι υπερδανεισμένοι, ενώ όλες οι 
χώρες μαστίζονται από το πρόβλημα των χρεών και των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 
Λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη διάσταση, σε συνδυασμό με το ότι η αύξηση του 
πληθωρισμού δεν οφείλεται σε αύξηση της ζήτησης, αλλά σε πολιτικούς λόγους (όπως 
ο πόλεμος στην Ουκρανία), κρίνουμε ότι οι συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων, επιφορτίζουν 
με νέα βάρη την πραγματική οικονομία, επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ήδη, λόγω της 
αύξησης των επιτοκίων παρατηρείται μείωση στη ζήτηση δανείων, ενώ εμφανίζονται 
αντιδράσεις από δανειολήπτες για την αύξηση των δόσεων στα δάνεια τους.  Από τις 
αυξήσεις των επιτοκίων θα επηρεαστεί και η διάθεση των επιχειρήσεων για επενδύσεις 
και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη της οικονομίας. Με άλλα λόγια θα οδηγηθούμε σ΄ ένα 
φαύλο κύκλο απανωτών επιπτώσεων.  
 
Ευτυχώς, που σ’ αυτή την ιδιότυπη συγκυρία, η οικονομία μας κινήθηκε θετικά και  μας 
εξέπληξε ευχάριστα με τον ψηλό ρυθμό ανάπτυξης που σημειώνει. Ο ρυθμός 
ανάπτυξης του 5 – 6% του ΑΕΠ, που είναι από τους ψηλότερους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, δείχνει ότι η οικονομία μας έχει αντιστάσεις και μπορεί να αντέχει στους 

κραδασμούς αυτής της κρίσης.  
 
Η φετινή αναπάντεχη καλή επίδοση του τουρισμού, που κάλυψε το 80 – 85% των 
τουριστικών αφίξεων και εσόδων του 2019, που ήταν χρονιά ρεκόρ για την Κύπρο, 
αποτελεί ακόμα μια μεγάλη επιτυχία. Επίσης, η καλή πορεία του τομέα των ακινήτων,  
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έστω και χωρίς το Πρόγραμμα Επενδύσεων, τόνωσε αρκετά την οικονομία. Θετικά 
κινήθηκαν οι εξαγωγές, το εμπόριο, η ναυτιλία και οι υπηρεσίες. Όλα αυτά, είναι πολύ 
ενθαρρυντικά στοιχεία και στέλνουν το μήνυμα ότι η οικονομία μας έχει στέρεες βάσεις, 
προοπτικές και μέλλον.  
 
Φυσικά, οι επιδόσεις του 2022 δεν θα πρέπει να μας δημιουργούν εφησυχασμό και 

επανάπαυση. Επιβάλλεται να εγκύψουμε σε μια σειρά εγχώρια δομικά προβλήματα,  
αδυναμίες και στρεβλώσεις που σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα του διεθνούς 
περιβάλλοντος, μπορούν να επιδεινώσουν τα δεδομένα το 2023. 
 
Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην επιτακτική πλέον ανάγκη για:  
 

1. Ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων.  
2. Πλήρη αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε. Ένωσης 

που προβλέπει συνολικούς πόρους 4,4  δις ευρώ για την Κύπρο.  
3. Συγκράτηση των δαπανών του δημοσίου και κυρίως του κρατικού μισθολογίου. 
4. Μείωση του δημόσιου χρέους που βρίσκεται κοντά στο 100% του ΑΕΠ.  
5. Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στο δημόσιο τομέα. 
6. Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και της οικονομίας. 

 
Αυτά τα 6 θέματα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν άμεσα για να εκσυγχρονιστεί η οικονομία 
και να συνεχίσει η δημοσιονομική κατάσταση του κράτους να είναι υγιής. Το ΚΕΒΕ 
επιμένει ότι χωρίς σύγχρονο, αποτελεσματικό και οικονομικά εύρωστο κράτος, δεν 
μπορούμε να έχουμε υγιή οικονομία, ανάπτυξη και νέες επενδύσεις.  
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
 
Η οικονομία μας, όμως, εκτός από προβλήματα έχει ενώπιον της και προκλήσεις, 
σημαντικότερη των οποίων είναι αυτή που αφορά το ενεργειακό πρόγραμμα της 
Κύπρου. Γνωρίζουμε τις μεγάλες δυσκολίες στη διαχείριση αυτού του θέματος, λόγω 
των συνεχών προκλητικών ενεργειών και αντιδράσεων της Τουρκίας. Ξέρουμε ότι στο 

θέμα αυτό εμπλέκονται ξένες μεγάλες δυνάμεις, διεθνείς εταιρείες κολοσσοί και 
τεράστια γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα 
ενεργειακά θέματα απαιτούν λεπτούς χειρισμούς και έξυπνες διπλωματικές 
προσεγγίσεις. 
 
Ωστόσο, σήμερα, που η ίδια η Ευρώπη αναζητά λύσεις για απεξάρτηση της από το 
ρωσικό φυσικό αέριο, θα πρέπει να επιταχύνουμε τους βηματισμούς μας για αξιοποίηση 
του ενεργειακού πλούτου που βρίσκεται στην ΑΟΖ μας. Τώρα, είναι η ώρα για να 
υλοποιήσουμε επωφελείς διακρατικές συμφωνίες με γειτονικές χώρες για εμπορική 
εκμετάλλευση του φυσικού αερίου μας και για κάλυψη των αναγκών της κυπριακής 
αγοράς.  Ενέργειες που θα έχουν αλυσιδωτές ευεργετικές επιπτώσεις στην οικονομία, 
αφού θα προσελκύσουμε νέες επενδύσεις, θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας και 
κατ’ επέκταση του πληθωρισμού στη χώρα μας. 
 
Ακόμα, τώρα, προσφέρονται οι ευκαιρίες για λήψη αποφάσεων σχετικά με τους 
αγωγούς μεταφοράς του φυσικού αερίου. Δεν γνωρίζουμε που θα καταλήξει τελικά ο 
σχεδιασμός για τον αγωγό EastMed, αλλά πολλοί ειδικοί ισχυρίζονται ότι είναι εφικτή η 
δημιουργία του και η βιωσιμότητα του, μετατρέποντας έτσι την Κύπρο σε περιφερειακό 

ενεργειακό κόμβο στη ΝΑ Μεσόγειο. 
 
Με το ίδιο σκεπτικό, το ΚΕΒΕ αντιμετωπίζει και την ανάγκη για την απελευθέρωση της 
αγοράς ηλεκτρισμού και την αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό μας 
ισοζύγιο. Βλέπουμε τις προσπάθειες της ΡΑΕΚ προς αυτή την κατεύθυνση και τις  
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χαιρετίζουμε, όμως πρέπει να βιαστούμε. Στα πλαίσια αυτά, επικροτούμε την 
προώθηση του φιλόδοξου σχεδιασμού της EuroAsia για ηλεκτρική διασύνδεση του 
Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας, η οποία αναμένεται να τερματίσει την ενεργειακή 
απομόνωση μας.  
 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ 

 
Μια άλλη μεγάλη πρόκληση που ταλανίζει σήμερα τη χώρα μας είναι το 
μεταναστευτικό. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί πολλοί συμπατριώτες μας προσπαθούν 
να υποβαθμίσουν αυτό το θέμα, όμως εμείς στο ΚΕΒΕ ανησυχούμε πάρα πολύ. 
Βλέποντας τα στοιχεία που ανακοινώνει το Υπουργείο Εσωτερικών και τα συχνά 
επεισόδια που εκδηλώνονται στις δομές μεταναστών, φοβούμαστε για την επόμενη 
μέρα. Η είσοδος 18.500 παράτυπων μεταναστών από την "πράσινη γραμμή" τον 
τελευταίο χρόνο δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος. 
 
Χαιρετίζουμε τις πολλές προσπάθειες του Υπουργού Εσωτερικών φίλου Νίκου Νουρή 
για αντιμετώπιση του φαινομένου. Δυστυχώς, όμως, η κερκόπορτα της «πράσινης 
γραμμής» συνεχίζει να είναι ανοικτή, ενώ τα πλοιάρια των διακινητών παράτυπων 
μεταναστών πολιορκούν καθημερινά τις παράλιες περιοχές μας. Η εργαλειοποίηση των 
μεταναστών από την Τουρκία δεν πρόκειται να σταματήσει. 
 
Η Κύπρος, μια μικρή και ημικατεχόμενη χώρα, δεν μπορεί να αντέξει αυτού του 
μεγέθους το μεταναστευτικό πρόβλημα, ούτε κοινωνικά, ούτε οικονομικά και κυρίως 
ούτε δημογραφικά.  

 
Δική μας θέση είναι ότι μόνο με τη γρήγορη εξέταση των αιτήσεων για πολιτικό άσυλο, 
τον άμεσο επαναπατρισμό όσων δεν εγκρίνονται και τη λήψη αποτρεπτικών μέτρων σε 
συνεργασία με τις Βρυξέλλες, μπορεί να περιοριστεί αυτή η γάγγραινα. 
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ΥΓΕΙΑ – ΓεΣΥ  
 
Μεγάλη πρόκληση για την κοινωνία, αλλά και για την οικονομία είναι η δημόσια υγεία 
και ειδικά το ΓεΣΥ. Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει τη συνεισφορά του ΓεΣΥ κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, όμως δεν μπορεί να μην επισημαίνει τις ανησυχίες, τις επιφυλάξεις και τους 
προβληματισμούς του για τις στρεβλώσεις, τις αδυναμίες και τις κακές πρακτικές του 

ΓεΣΥ.  
 
Τρία  και πλέον χρόνια μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ θέλουμε να δούμε την έμπρακτη 
πάταξη κάθε εκμετάλλευσης του συστήματος υγείας τόσο από πλευράς των δικαιούχων 
όσο και των παρόχων αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας. 
 
Αυτό ζητά ο πολίτης, αυτό απαιτεί η κοινωνία, γι΄ αυτό έγινε το ΓεΣΥ. 
 
Το ΓεΣΥ έγινε για να προσφέρει ποιοτική ιατρική και για να στηρίξει όλη την κοινωνία 
στα θέματα υγείας. Δεν έγινε για να θησαυρίσουν κάποιοι ή για να δημιουργήσουμε 
ένα νέο αδηφάγο ελέφαντα που δεν θα χορταίνει όσο και αν τον ταΐζουμε! 
 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ 
 
Το συνταξιοδοτικό είναι ακόμα ένα τεράστιο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσει η 
Πολιτεία το 2023. Το σημερινό σύστημα μπορεί να κατέστη βιώσιμο, λόγω της αύξησης 
της συνεισφοράς όλων μας, αλλά δεν παύει να έχει ελλείψεις, αδυναμίες και να 

χαρακτηρίζεται από αδικίες. 
 
Τα θέματα με την αναλογιστική μείωση του 12% για όσους αποφασίζουν να 
συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους και η μεγάλη διαφορά στις συντάξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πρέπει να επιλυθούν. Και στα δύο θέματα υπάρχουν  
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λύσεις καλύτερες απ’ αυτές που ισχύουν σήμερα. Δεν μπορεί να συνεχιστούν αυτές οι 
στρεβλώσεις, επειδή φοβούμαστε να βάλουμε τα χέρια μας στη φωτιά. Οι αδικίες που 
υπάρχουν είναι τεράστιες και η κοινωνία δικαίως αντιδρά. 
 
Το ΚΕΒΕ, που πολλά μέλη του αδικούνται από το σημερινό σύστημα συντάξεων, 
αναμένει να δει τα αποτελέσματα της εξειδικευμένης μελέτης από ειδικούς του ILO για 

εκσυγχρονισμό και μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος για να καταθέσει 
τις απόψεις του. 
 
Η μελέτη αυτή όταν ολοκληρωθεί θα πρέπει να συζητηθεί μεταξύ όλων των κοινωνικών 
εταίρων, ώστε να καταλήξουμε στις καλύτερες δυνατές λύσεις. 
 
Και για να μην νομίσετε ότι η θέση μας αυτή εμφορείται από ιδιοτελείς σκοπούς για να 
εξυπηρετήσουμε μόνο τα μέλη μας, λέμε από την αρχή και ξεκάθαρα ότι το νέο 
σύστημα θα πρέπει: 
 

• Να διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ταμείου Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

• Να ρυθμίζει καλύτερα το θέμα της πρόωρης συνταξιοδότησης στο 63ο έτος 
• Να διαμοιράζει τη βάρη ισότιμα σ΄ όλους τους συνεισφέροντες 

• Να καταργεί τις δύο ταχύτητες συνταξιούχων  
• Να τερματίζει το φαινόμενο των πολλαπλών συντάξεων σε πρώην 

αξιωματούχους του  κράτους 

• Να απαλείφει το ανώτατο όριο (πλαφόν) στις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, 
ώστε οι συντάξεις να είναι ανάλογες με τη συνεισφορά του κάθε ενός 

 
Μόνο μ΄ αυτές τις διορθωτικές αλλαγές θα αποκτήσουμε ένα σωστό, δίκαιο και 
σύγχρονο συνταξιοδοτικό σύστημα που και την χώρα θα βοηθά και τους συνταξιούχους 
μας θα ικανοποιεί. 
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 
 
Για να μπορέσει η οικονομία μας να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία και το 2023, 
εκτός των άλλων που αναφέραμε, χρειάζεται και εργατική ειρήνη.  
 
Και δυστυχώς, τα μηνύματα που μας έρχονται από το συνδικαλιστικό κίνημα δεν είναι 

καλά.  
 
Οι επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εξεύρεσης εργατικού 
δυναμικού σε όλους τους τομείς.  Η σοβαρή έλλειψη αυτή αποτελεί τροχοπέδη στην 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων με όλα τα αρνητικά επακόλουθα για τις ίδιες και την 
οικονομία. 
 
Ως εκ τούτου το ΚΕΒΕ απαιτεί εκσυγχρονισμό της πολιτικής παραχώρησης αδειών 
εισαγωγής εργαζομένων από τρίτες χώρες με τη διαφοροποίηση των κριτηρίων και 
απλοποίηση των διαδικασιών για κάλυψη των πιεστικών αναγκών των επιχειρήσεων σε 
ανθρώπινο δυναμικό. 
 
ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 
 
Πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι της πρόσφατης συμφωνίας για τον Κατώτατο Μισθό, 
οι Συντεχνίες έθεσαν θέμα αναθεώρησης της για μεγαλύτερη κατοχύρωση των μελών 
τους.  
 

Για εμάς, αυτή η προσέγγιση είναι μια απαράδεκτη τακτική που το μόνο που θα 
καταφέρει είναι να δηλητηριάσει το εργασιακό κλίμα. Είναι πρωτοφανές στα εργασιακά 
θέσμια να ζητείται η αναθεώρηση μιας συμφωνίας που μόλις έγινε και ακόμα δεν 
εφαρμόστηκε! 
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ΑΤΑ 
 
Την ίδια ακραία τακτική υιοθετούν οι Συντεχνίες για το θέμα της ΑΤΑ. Σε μια περίοδο, 
όπου οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιβιώσουν από την κρίση και τα γνωστά 
προβλήματα της οικονομίας, θέτουν θέμα επαναφοράς της ΑΤΑ στην πλήρη μορφή 
της.  

 
Κύριε Πρόεδρε, απευθυνόμενος σε εσάς προσωπικά, σας λέμε ότι δεν είναι μόνο τις 
επιχειρήσεις που επηρεάζει αυτή η ακατανόητη απαίτηση των Συντεχνιών, αλλά κυρίως 
το κράτος, το οποίο καταβάλλει σ’ όλους τους υπαλλήλους του ΑΤΑ.  
 
Διερωτόμαστε πραγματικά αν το κράτος με την ευρύτερη του έννοια (ημικρατικοί 
Οργανισμοί και Τοπική Αυτοδιοίκηση) με τα σημερινά δεδομένα της οικονομίας μπορεί 
να δώσει πλήρη ΑΤΑ στις 72.000 υπαλλήλους του, έστω και σταδιακά και μάλιστα μ’ 
ένα σύστημα, όπου οι υψηλόμισθοι θα πάρουν πολλαπλάσια από τους χαμηλόμισθους 
του δημοσίου χωρίς να κλυδωνιστούν τα δημόσια οικονομικά.   
 
Οι καιροί είναι δύσκολοι και απαιτούν λογική και μετριοπάθεια. Η ΑΤΑ είναι ένας 
απηρχαιωμένος θεσμός που έχει καταργηθεί σχεδόν σ’ όλες τις χώρες. Ως ΚΕΒΕ, 
δηλώνουμε από το επίσημο βήμα της γενικής συνέλευσης ότι όχι μόνο δεν συζητούμε 
την πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ, αλλά προτείνουμε την αντικατάσταση της με ένα νέο 
σύγχρονο σύστημα παραχώρησης μισθολογικών αυξήσεων που θα λαμβάνει υπόψη 
δείκτες όπως την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα στην εργασία και τη 
μεγέθυνση του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές. 

 
Μόνο όταν η αύξηση του εργατικού κόστους συνδεθεί με την παραγωγικότητα και 
αποδοτικότητα εργαζομένων και επιχειρήσεων μπορεί να θεωρείται βιώσιμη και να μην 
πλήττει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.    
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
Φίλες και φίλοι,  
 
Όπως είπα και προηγουμένως, παρά τους ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας 
μας, το επιχειρηματικό κλίμα σήμερα δεν είναι το καλύτερο.  Κυριαρχεί η αβεβαιότητα 

και η αδυναμία σωστών εκτιμήσεων και προβλέψεων, γεγονότα που δεν επιτρέπουν 
τον σωστό προγραμματισμό των επόμενων κινήσεων. 
 
Στην τελευταία έρευνα των Ευρωεπιμελητηρίων το Νοέμβριο του 2022 με τη 
συμμετοχή 42.000 επιχειρήσεων από 25 χώρες, καταγράφηκε για πρώτη φορά στα 30 
χρόνια που διεξάγεται η έρευνα η ξεκάθαρη απαισιοδοξία των επιχειρήσεων για την 
επόμενη χρονιά.  Ως κύρια προβλήματα αναφέρονται οι μεγάλες δυσκολίες στην 
εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού, οι πολύ ψηλές τιμές ενέργειας σε συνδυασμό με την 
ανησυχία για μη επαρκή εξασφάλιση ικανοποιητικής προμήθειας σε ενέργεια και το 
ψηλό εργατικό κόστος.  Εξ’ ίσου σοβαρά προβλήματα θεωρούν οι επιχειρήσεις τα 
προβλήματα στη χρηματοδότηση τους, όπως επίσης τα προβλήματα στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες που αναμένεται ότι θα αποσυντονίσουν την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών 
τους. 
 
Σε όλα τα πιο πάνω, οι Κυπριακές Επιχειρήσεις είναι αντιμέτωπες με τις  
γραφειοκρατικές διαδικασίες του δημόσιου τομέα, τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην 
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, τη μη προώθηση μιας νέας φορολογικής 
μεταρρύθμισης, τον αργό ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, τη μη προώθηση 

των απαιτούμενων υποδομών στις βιομηχανικές ζώνες και περιοχές και άλλα πρακτικά 
προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή και ταχεία διεξαγωγή των εργασιών τους. 
 
Μέσα σε αυτό το πολύ ζοφερό τοπίο το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι το κράτος θα πρέπει να 
στηρίξει περισσότερο τον επιχειρηματικό κόσμο. Πέρα από τα διάφορα σχέδια και  
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προγράμματα, τα οποία είναι προς την ορθή κατεύθυνση, το κράτος οφείλει να σταθεί 
δίπλα στις επιχειρήσεις. Και αυτό, γιατί είναι οι επιχειρήσεις και ο ιδιωτικός τομέας που 
θα σηκώσουν το βάρος και της σημερινής κρίσης. Είναι οι επιχειρήσεις που παίρνουν 
ρίσκα και επενδύουν. Είναι οι επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Είναι 
οι επιχειρήσεις που τρέχουν στο εξωτερικό για αύξηση των εξαγωγών μας. 
 

Αν δεν κατανοήσουμε όλοι αυτές τις πραγματικότητες και την ανάγκη να επενδύσουμε 
άμεσα σε νέες πιο φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και διαδικασίες, τότε θα 
χάσουμε το τρένο της ανάπτυξης και της προόδου. Θα μείνουμε στάσιμοι και θα 
ανακυκλωνόμαστε μέσα στα προβλήματα της κρίσης. 
 
Το ΚΕΒΕ, ως η μεγαλύτερη οργάνωση του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου, ζητά 
σήμερα: 
 

• Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για μείωση του ενεργειακού κόστους για τις 
επιχειρήσεις. 

• Χορήγηση αδειών για εργοδότηση ξένων εργατών σε τομείς που αποδεδειγμένα  
υπάρχουν διαχρονικές ελλείψεις. 

• Χαλάρωση των αυστηρών όρων των Εμπορικών Τραπεζών για δανειοδότηση 
των επιχειρήσεων 

• Γρηγορότερη εξέταση των προτάσεων για επενδυτικούς σκοπούς 
• Βελτίωση των κινήτρων για τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων. 

• Βελτίωση των υποδομών σε βιομηχανικές ζώνες  και περιοχές. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
Θέλω να ευχαριστήσω 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 σ΄ 
όλο το προσωπικό του ΚΕΒΕ για τη σκληρή εργασία τους, όπως και σε όλους τους 
εξωτερικούς συνεργάτες του ΚΕΒΕ για τη στήριξη και βοήθεια τους.  
 
Πάνω απ’ όλους, όμως, θέλω να ευχαριστήσω εσάς τα μέλη μας που διαχρονικά είστε 
δίπλα στο ΚΕΒΕ και το στηρίζετε. 
 
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες του ΚΕΒΕ προς την Υπουργό 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας φίλη Νατάσα Πηλείδου, η οποία στηρίζει τις 
προσπάθειες του επιχειρηματικού κόσμου για αντιμετώπιση όλων αυτών των 
προβλημάτων και προκλήσεων. Η συνεργασία μας μαζί της είναι άψογη και την 
ευχαριστούμε γι’ αυτό.  Ευχαριστίες εκφράζουμε προς όλους του άλλους Υπουργούς, 
αξιωματούχους και δημόσιους λειτουργούς με τους οποίους συνεργαστήκαμε όλο αυτό 
το χρονικό διάστημα. 
 
Η φετινή μας Γενική Συνέλευση αποτελεί την τελευταία Συνέλευση την οποία ο κύριος 
Αναστασιάδης προσφωνεί με την ιδιότητα του ΠτΔ.  Στα 10 χρόνια θητείας του 

Προέδρου Αναστασιάδη η συνεργασία του με το ΚΕΒΕ υπήρξε υποδειγματική και 
παραγωγική.  Είχε πάντοτε την πόρτα της Προεδρίας ανοιχτή στον επιχειρηματικό 
κόσμο, τις απόψεις του οποίου άκουε με προσοχή και ενδιαφέρον.  Τα αποτελέσματα 
αυτής της συνεργασίας μιλούν αφ’ εαυτών και αποτυπώνονται στους πραγματικούς 
δείκτες της οικονομίας οι οποίοι δεν μπορούν να τύχουν αμφισβήτησης από κανένα.   
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Κύριε Πρόεδρε, 
 
Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε κάθε καλό στη νέα σας ζωή που αρχίζει σύντομα. 
 
Αγαπητές φίλες και φίλοι, 
 

Η νέα χρονιά που έρχεται σε λίγες μέρες δεν θα είναι εύκολη. Θα χαρακτηρίζεται και 
πάλι από αβεβαιότητα και απρόβλεπτες προκλήσεις. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να 
θωρακίσουμε περαιτέρω την οικονομία μας για να προσπεράσουμε με τις λιγότερες 
επιπτώσεις τις νέες συμπληγάδες. Και με αυτό, εννοούμε: 
 
ΠΡΩΤΟ: Προώθηση των απαραίτητων μέτρων για επίλυση των υπαρχόντων 
προβλημάτων 
 
ΔΕΥΤΕΡΟ: ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για αξιοποίηση τυχόν νέων 
ευκαιριών που δημιουργούν τα νέα δεδομένα. 
 
Μόνο με αυτή την προσέγγιση θα μπορέσουνε να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας 
πορεία και να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο των πολιτών μας. 
 
Το ΚΕΒΕ, όπως πάντα, θα ανταποκριθεί και σ΄ αυτό το κάλεσμα των καιρών. Με τη 
σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και την ευελιξία που το διακρίνει, θα κινηθεί προς κάθε 
κατεύθυνση και θα αναλάβει κάθε πρωτοβουλία για να ενισχύσει την οικονομία και το 
επιχειρείν. 

 
Μακριά από μεγάλα λόγια, υπερφίαλες προσεγγίσεις και αχρείαστες αντιπαραθέσεις, θα 
συμβάλλουμε στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, στην επίλυση των προβλημάτων 
και στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. 
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Με το βλέμμα στο αύριο και δίπλα μας όλο τον επιχειρηματικό κόσμο και τους 
εργαζόμενους της Κύπρου, θα αγωνισθούμε με όλες μας τις δυνάμεις για ένα καλύτερο 
αύριο, όπως πράξαμε τα τελευταία 95 χρόνια. 
 
Γι’ αυτό, σας καλώ όλους να σταθείτε δίπλα στο ΚΕΒΕ και στα Επιμελητήρια μας. Μαζί 
θα συνεχίσουμε την ανάπτυξη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο για την 

Κύπρο μας.  Γιατί η Κύπρος δικαιούται και αξίζει ένα ακόμα καλύτερο μέλλον για τις 
σημερινές αλλά και τις επόμενες γενιές. 
 
Ευχόμαστε σε όλες και όλους Καλά Χριστούγεννα, με Υγεία και με την ελπίδα ότι το 
2023 θα είναι μια καλύτερη χρονιά που θα φέρει την πολυπόθητη επανένωση της 
πατρίδας μας.  
 
 
 
 
 
 
19/12/2022 
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