ΤΕΛΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
«Ποτέ δεν σκέφτομαι το μέλλον. Έρχεται αρκετά σύντομα»
είπε με νόημα ο Albert Einstein,
θέλοντας να δείξει ότι για να προλάβουμε και να διαμορφώσουμε το μέλλον,
πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα.
Και το ΚΕΒΕ ακριβώς αυτό κάνει: Διαμορφώνει το αύριο, σήμερα!

Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Αγαπητά μέλη του ΚΕΒΕ,
Φίλες και φίλοι,
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζουμε στη 92 η Ετήσια Γενική Συνέλευση του
ΚΕΒΕ. Ιδιαίτερα καλωσορίζουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, ο
οποίος όπως πάντα δείχνει έμπρακτα τη στήριξη της Πολιτείας προς τον επιχειρηματικό
κόσμο και τα προβλήματα του. Κύριε, Πρόεδρε σας ευχαριστούμε πολύ.
Η φετινή συνέλευση μας έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο για τα μέλη του ΚΕΒΕ, αλλά
για όλους μας, αφού η χώρα μας βρίσκεται ενώπιον σοβαρών εσωγενών και εξωγενών
προκλήσεων, με πάρα πολλά μέτωπα ανοικτά,
διπλωματικούς

χειρισμούς,

ευφάνταστη

και

που απαιτούν προσεκτικούς

επινοητική

διαχείριση

και

κυρίως

αποφασιστικότητα για τολμηρές αποφάσεις.
Στις κρίσιμες στιγμές που διερχόμαστε απαιτείται μέγιστη συναντίληψη, συνεργασία και
ομοψυχία των παραγωγικών και πολιτικών δυνάμεων, προτερήματα τα οποία δυστυχώς
δεν φαίνεται να υπάρχουν στο βαθμό που οι συνθήκες επιβάλλουν.
ΚΥΠΡΙΑΚΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Στο κυπριακό, οι εξελίξεις είναι ακόμα ρευστές. Αν και στην πρόσφατη τριμερή διάσκεψη
στο Βερολίνο υπήρξε κάποια συναντίληψη για τα επόμενα βήματα, εντούτοις οι πάγιες
θέσεις που συνεχίζει να διατυπώνει δημοσίως η Τουρκία δημιουργούν μεγαλύτερη
ανησυχία, παρά αισιοδοξία για το μέλλον. Η Τουρκική πλευρά, για ευνόητους δικούς της
λόγους, επιμένει να θέλει την Κύπρο όμηρο στις στρατηγικές επιδιώξεις της. Με
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πρόσχημα τα συμφέροντα των τουρκοκυπρίων, καθίσταται ολοένα και πιο αδιάλλακτη,
χωρίς να αφήνει πολλά περιθώρια και προοπτικές για βιώσιμη και λειτουργική επίλυση
του κυπριακού.
Από την πλευρά μας, δεν έχουμε πολλές επιλογές, παρά να συνεχίσουμε με
διπλωματικά μέσα και σωστή επιχειρηματολογία να πείσουμε τον διεθνή παράγοντα να
ασκήσει την επιρροή του στην Άγκυρα, ώστε να συνηγορήσει σε ουσιαστικές συνομιλίες
με σκοπό τη λύση του κυπριακού.
Στα πλαίσια του ΟΗΕ και με κύριους συμπαραστάτες μας την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουμε να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα δίκαια μας, ώστε η
Κύπρος να σταματήσει να αποτελεί το μοναδικό αναχρονισμό στην Ευρώπη, με
στρατεύματα κατοχής, εγγυητικά δικαιώματα και συρματοπλέγματα διαχωρισμού. Στα
πλαίσια, αυτά, χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες του Προέδρου Αναστασιάδη για τις
στρατηγικές συνεργασίες με γειτονικές χώρες, με έμφαση στον τομέα της ενέργειας,
αλλά και όχι μόνον.
Τα οφέλη από την αξιοποίηση των ενεργειακών αποθεμάτων της περιοχής πρέπει να
λειτουργήσουν ως καταλύτης για την ανάπτυξη συνεργασιών με όλες τις χώρες της
περιοχής, της Τουρκίας περιλαμβανομένης, μετατρέποντας την περιοχή σε χώρο
ειρήνης και ευημερίας.
Το ΚΕΒΕ στέκεται δίπλα σας κ. Πρόεδρε και θα αναλώσει όλες του τις δυνάμεις, για
ευόδωση του μείζονος εθνικού στόχου.
Παράλληλα, το ΚΕΒΕ συμμετέχει ενεργά στο νέο θεσμό της οικονομικής διπλωματίας
που εγκαθίδρυσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες
προωθούμε τη διεθνή εικόνα της χώρας μας, προβάλλοντας τα πολιτικά, οικονομικά και
επιχειρηματικά συμφέροντα μας σε ξένες χώρες.
Διαμηνύουμε στον φίλο Υπουργό Εξωτερικών (ο οποίος απουσιάζει στις Βρυξέλλες) ότι
στηρίζοντας τις πρωτοποριακές και καθόλα αξιόλογες πρωτοβουλίες του, είμαστε και θα
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είμαστε σταθεροί εταίροι, στην οικονομική διπλωματία όχι μόνον με λόγια, αλλά κυρίως
με έργα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Το ΚΕΒΕ, έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι δεν διστάζει να πει τις θέσεις του, ούτε
αρέσκεται στο να κρύβονται προβλήματα κάτω από το χαλί.

Γι’ αυτό και θα

τοποθετηθούμε ξεκάθαρα σ’ αυτά που διαφωνούμε και τα οποία απειλούν και
υποσκάπτουν την οικονομία και τους θεσμούς.
Χωρίς δισταγμό και με παρρησία, λέμε ότι πιο συγκεκριμένα:
Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το κλίμα που διαμορφώνεται τελευταία στο οικονομικό
και ειδικά στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Πιο συγκεκριμένα:
α. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλο εργατικές κινητοποιήσεις και ατεκμηρίωτα αιτήματα
από προνομιούχες ομάδες, που προκαλούν πλέον το δημόσιο αίσθημα.
β. Διαφωνούμε με την εικόνα που τείνει να δημιουργηθεί τελευταία ότι όσοι
επιχειρηματίες αξιοποιούν το Πρόγραμμα Πολιτογραφήσεων είναι περίπου επιτήδειοι ή
κομπιναδόροι.
γ. Δεν θα δεχθούμε άλλες καθυστερήσεις στην προώθηση των νομοσχεδίων για
μεταρρυθμίσεις στη δημόσια υπηρεσία.
δ. Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο η κατάσταση με την κατακύρωση προσφορών και τις
διαδικασίες προσφυγών, που καθυστερούν την

υλοποίηση των έργων.

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Με το συνδικαλιστικό κίνημα, μας ενώνουν πολλοί κοινοί αγώνες. Ωστόσο, μια μεγάλη
γάγγραινα που μαστίζει τον τόπο είναι οι χωρίς σοβαρό λόγο διάφορες εργατικές
κινητοποιήσεις, του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ως ΚΕΒΕ σεβόμαστε το
δικαίωμα της απεργίας, αλλά δεν δεχόμαστε την παράλυση της οικονομίας, επειδή
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διάφορες ομάδες προνομιούχων υπαλλήλων είτε της ΑΗΚ, είτε της εκπαίδευσης, είτε της
υγείας, αποφασίζουν να βάλουν «λουκέτο» στη λειτουργία του κράτους.
Καλούμε την κυβέρνηση και τα κόμματα να γίνουν πιο αυστηροί σ’ αυτές τις
συμπεριφορές και να τις αντιμετωπίζουν με την πρέπουσα αποφασιστικότητα.
Υποχρέωση του κράτους είναι να παρέχει αδιάλειπτες υπηρεσίες στους πολίτες του κι’
όχι

να

υποχωρεί

στις όποιες διεκδικήσεις κρατικοδίαιτων συνδικαλιστών και

εργαζομένων, αγοράζοντας τον μπελά σε βάρος των δημοσίων ταμείων.
Με επίταση το ΚΕΒΕ ξαναθέτει σήμερα θέμα νομοθετικής ρύθμισης των απεργιών στις
ουσιώδεις υπηρεσίες.

Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην κατάθεση του

σχετικού νομοσχεδίου και τα κόμματα να το ψηφίσουν δίνοντας στο ίδιο το κράτος και
τους πολίτες του την ελάχιστη προστασία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να
απαλλαγούμε από τις αυθαιρεσίες και τα καμώματα των συνδικαλιστών του δημοσίου.
Φτάνει πια!
ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
Το ΚΕΒΕ είναι υπέρ της συνέχισης του Προγράμματος Πολιτογραφήσεων, γιατί
αποδεδειγμένα συνέβαλε στην ανάκαμψη της οικονομίας από την κρίση και συνεχίζει να
προσελκύει ξένες επενδύσεις δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Είναι αυτονόητο ότι πάνω απ’ όλα οφείλουμε να προστατέψουμε την εικόνα της χώρας
μας στο εξωτερικό, γι’ αυτό αναμένουμε από όλους υπευθυνότητα και σοβαρότητα, στη
διαχείριση αυτού του προγράμματος.

Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει όλες τις

αναγκαίες πρωτοβουλίες για διασφάλιση της αξιοπιστίας του προγράμματος και όλους
όσους εμπλέκονται να συμπεριφέρονται με απόλυτο επαγγελματισμό.
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ένα άλλο τεράστιο θέμα που μας ανησυχεί είναι η συνεχής αναβολή των θεσμικών
αλλαγών που στοχεύουν την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του κράτους.
Εκφράζουμε την πλήρη απογοήτευση μας για τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που
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παρατηρούνται στην μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, της Δικαιοσύνης, την
Ψηφιοποίηση, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την πάταξη της γραφειοκρατίας, και
άλλους ζωτικούς τομείς λειτουργίας του κράτους.

Επιβάλλονται ριζικές αλλαγές αν

θέλουμε να έχουμε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος.
Όλοι αναγνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια ότι η δημόσια υπηρεσία αδυνατεί να
εξυπηρετεί αποτελεσματικά τους πολίτες, αλλά δυστυχώς ολόκληρο το πολιτικό
σύστημα της χώρας δεν βρίσκει το ανάστημα να διορθώσει αυτή την διαπιστωμένη
πραγματικότητα.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι λόγω της ατέλειωτης γραφειοκρατίας και της
δαιδαλώδους κατάστασης που επικρατεί στις κρατικές υπηρεσίες, χάνονται επενδύσεις
εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο και αναβάλλονται νέα επιχειρηματικά ανοίγματα με
αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.
Επειδή, όμως θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί θεωρούμε ότι σε σχέση με τις
μεταρρυθμίσεις, η Κυβέρνηση έκανε αυτό που της αναλογούσε και κατέθεσε τα σχετικά
νομοσχέδια για ψήφιση. Καλούμε τη Βουλή και τα κόμματα να αφήσουν κατά μέρος τις
προφάσεις, να απεγκλωβιστούν από τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες και άλλες
εξαρτήσεις και να προχωρήσουν άμεσα στη ψήφιση των μεταρρυθμίσεων.
ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Η απονομή δικαιοσύνης, παρά την αξιοπιστία του δικαστικού συστήματος, είναι τόσο
αργή αφού υπάρχουν υποθέσεις που χρειάζονται 5 – 10 χρόνια για να εκδικαστούν. Η
απονομή της δικαιοσύνης πρέπει να γίνεται έγκαιρα και γρήγορα κι όχι να στοιβάζονται
οι υποθέσεις στα δικαστήρια.
Εμείς, δεν αμφισβητήσαμε ποτέ το ακριβοδίκαιο της δικαιοσύνης στην Κύπρο,
αμφισβητούμε όμως και κατακρίνουμε το γεγονός ότι η αργοπορημένη απονομή
δικαιοσύνης είναι θεραπεία χωρίς ουσία.
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Η Αγγλική ρήση «Justice delayed is justice denied» ισχύει στην Κύπρο σε όλο της το
μεγαλείο.
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χαιρετίζουμε τις πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης για συνένωση Δήμων, ώστε να
καταστούν πιο ευέλικτοι οικονομικά βιώσιμοι και πιο αποτελεσματικοί και ευελπιστούμε
ότι οι αντιδράσεις που υπάρχουν θα ξεπεραστούν και θα προχωρήσει ομαλά όλος ο
σχεδιασμός μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει και την
απόφαση της Ένωσης Δήμων να υιοθετήσει το πλαίσιο που εισηγήθηκε το Υπουργείο
Εσωτερικών και αναμένουμε ότι το θέμα θα ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό στη Βουλή
των Αντιπροσώπων, ώστε να αρχίσει να υλοποιείται αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση.
Φίλε Νίκο Νουρή, "Ιδού η Ρόδος"…
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σοβαρά προβλήματα προκύπτουν και στα θέματα κατακύρωσης προσφορών και της
ευκολίας με την οποία δικαιούνται όσοι δεν είναι οι προτιμητέοι προσφοροδότες να
προσφεύγουν είτε στην Αναθεωρητική Αρχή είτε στο Διοικητικό Δικαστήριο. Σε καμιά
περίπτωση δεν εισηγούμαστε να καταργηθεί το δικαίωμα της προσφυγής. Πρέπει όμως
το κόστος μιας προσφυγής ή της έκδοσης ενός απαγορευτικού διατάγματος να είναι
ψηλό, ώστε να γίνεται χρήση αυτού του δικαιώματος με φειδώ, από αυτούς που
πραγματικά πιστεύουν ότι αδικούνται και όχι να γίνονται απλά προσφυγές για
εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων, κάτι που τεκμηριωμένα πολλαπλασιάζει τα κόστη και κατά
κανόνα παραπέμπει τα έργα στις ελληνικές καλένδες.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Η οικονομία βαίνει καλώς. Με τη συμβολή όλων μας και τα μέτρα της κυβέρνησης, ο
ρυθμός ανάπτυξης βρίσκεται περίπου στο 3%, η χώρα επανέκτησε την επενδυτική
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βαθμίδα, τα δημόσια οικονομικά εξυγιάνθηκαν, ο νέος προϋπολογισμός είναι κι αυτός
πλεονασματικός και οι ξένοι οίκοι αξιολόγησης συνεχίζουν να αναβαθμίζουν την
οικονομία μας. Όλες αυτές οι θετικές εξελίξεις, παρά τα αρνητικά που αναφέρθηκαν
προηγουμένως, ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα να σχεδιάζει, να αναλαμβάνει νέες
δράσεις και να προβαίνει σε επενδύσεις και νέα ανοίγματα.
Ενδεικτικό αυτού είναι οι σημαντικές επιδόσεις στον τουρισμό, στον τομέα των ακινήτων,
στη ναυτιλία, στην ιδιωτική ιατρική και ιδιωτική εκπαίδευση στις εξαγωγές προϊόντων και
αλλού. Ο ιδιωτικός τομέας, που έβαλε τους ώμους του για ανάκαμψη της οικονομίας,
πρωταγωνιστεί ξανά στην ανάπτυξη και την πρόοδο.
Όμως, η οικονομία συνεχίζει να έχει εγγενή προβλήματα και πληγές που προέρχονται
από την οικονομική κρίση. Ως κυριότερο αυτών των προβλημάτων είναι τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία συνεχίζουν να ανέρχονται γύρω στα 10 δις ευρώ στα
χαρτοφυλάκια των τραπεζών και ακόμα περισσότερα στα χαρτοφυλάκια επενδυτικών
ταμείων.
Παρά τα διάφορα μέτρα που λήφθηκαν (αναδιαρθρώσεις δανείων, πωλήσεις δανείων,
πλειστηριασμοί), η πληγή αυτή δεν λέει να επουλωθεί. Και δεν επουλώνεται, όχι μόνο
γιατί υπάρχουν οι γνωστοί στρατηγικοί κακοπληρωτές, τους οποίους το ΚΕΒΕ κακίζει,
αλλά και γιατί οι τράπεζες δεν επιδεικνύουν πάντοτε την αναγκαία βούληση να
διευκολύνουν προβληματικούς δανειολήπτες, οι οποίοι αντικειμενικά έχουν πρόβλημα
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Αυτή είναι μια πτυχή που πρέπει όλοι να
προσέξουμε και να εργαστούμε για να ξεπεραστεί.
Δυστυχώς, ούτε και το Σχέδιο Εστία, που τέθηκε πρόσφατα σε εφαρμογή φαίνεται να
επιτυγχάνει τους στόχους του. Η μέχρι τώρα πενιχρή ανταπόκριση των δανειοληπτών
δείχνει ότι το Σχέδιο, παρά του ότι είναι αρκετά γενναιόδωρο, δεν φαίνεται να είναι
ελκυστικό σ’ αυτούς στους οποίους απευθύνεται.
Το ΚΕΒΕ ζητά από την κυβέρνηση και την Κεντρική Τράπεζα να ξαναμελετήσουν όλα τα
εργαλεία που επιστρατεύτηκαν για τα «κόκκινα δάνεια» με τρόπο που να επιτυγχάνουν
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περισσότερες βιώσιμες αναδιαρθρώσεις, επαναφέροντας ταυτόχρονα και το δικαίωμα
των τραπεζών να προχωρούν σε εκποιήσεις.
Το ΚΕΒΕ στηρίζει τις προσπάθειες των τραπεζών για εξυγίανση. Παρά τα όσα θετικά
έγιναν στον τραπεζικό τομέα, συνεχίζουν ακόμα να υπάρχουν «τρύπες» και βαρίδια. Οι
διοικήσεις των τραπεζών οφείλουν να πάρουν τολμηρές αποφάσεις τόσο για το εργατικό
τους κόστος όσο και τον εξορθολογισμό των χαρτοφυλακίων τους. Δεν είναι δυνατόν
όταν όλη η υπόλοιπη οικονομία ανακάμπτει, οι τράπεζες να συνεχίζουν να είναι
εγκλωβισμένες με ζημιές και αδυναμίες ανάπτυξης.
Οι τράπεζες, σήμερα, χρειάζονται νέες ιδέες, οράμα και αλλαγή του επιχειρηματικού
τους μοντέλου, αν θέλουν να βελτιώσουν την οικονομική τους θέση στην αγορά και να
διαδραματίσουν τον αναπτυξιακό ρόλο και την αποστολή τους.
Περαιτέρω εκφράζουμε την ευαρέσκεια μας για την απόφαση των Τραπεζών να
αποσύρουν την πρόταση τους για αυξημένες χρεώσεις, αλλά και στηρίζουμε αυτές των
Τραπεζών που ΤΟΛΜΗΣΑΝ να βάλουν στο τραπέζι θέμα μη οριζοντίων και
ισοπεδωτικών αυξήσεων, αλλά αυξήσεις στη βάση των αξιολογήσεων και των αναγκών.
Οι ισοπεδωτικές αυξήσεις στη Δημόσια Υπηρεσία είδαμε που μας έφεραν.
ΓεΣΥ
Δυσκολίες φαίνεται να υπάρχουν και στην ομαλή εφαρμογή του ΓεΣΥ, οι οποίες σε
μεγάλο βαθμό είναι κατανοητές δεδομένου ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη και
σημαντικότερη μεταρρύθμιση στα χρονικά της Kυπριακής Δημοκρατίας. Αρκετά από τα
προβλήματα που παρουσιάζονται οφείλονται στη συμπεριφορά των δικαιούχων, αλλά
και των παρόχων που οδήγησαν στη διενέργεια υπερβολικά αχρείαστων εξετάσεων. Το
ΚΕΒΕ στήριξε την εφαρμογή ενός αλληλέγγυου και ισότιμου ΓεΣΥ ως αναγκαίου
κοινωνικού μέτρου και έχουν επαληθευτεί οι εκτιμήσεις του ότι θα τύγχανε της καθολικής
στήριξης της κοινωνίας. Δεν θα ανεχθούμε, όμως, να υπάρχουν ασθενείς διαφορετικών
ταχυτήτων, με χρήματα μάλιστα του Κύπριου φορολογούμενου, όπως επιτακτικά ζητούν
οι εργαζόμενοι σε διάφορους ημικρατικούς οργανισμούς.
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Στο κάτω, κάτω Φίλοι Συνδικαλιστές όταν συζητούσαμε το ΓΕΣΥ προτάσσατε ένα
αλληλέγγυο ισότιμο ΓΕΣΥ, με πολίτες ίσους απέναντι στην υγεία.
Δεν μας είπατε όμως ότι εσείς θα θέλατε να είστε πιο ίσοι από τους ίσους.
Είμαστε, όμως, απογοητευμένοι από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ενώ τον
Φεβρουάριο με απόφαση του στήριζε την πιο πάνω θέση μας, πρόσφατα υπό την
απειλή απεργιακών μέτρων ανέκρουσε πρύμναν….
Παραμένουν, όμως, αναλλοίωτες οι δύο βασικές αρχικές τοποθετήσεις μας:
1.Πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ θα έπρεπε να προηγηθεί η αυτονόμηση των
Κρατικών Νοσηλευτηρίων
2.Δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές οι οποιεσδήποτε προτάσεις για αυξήσεις
εισφορών στο προσεχές μέλλον
Ήδη, έχουμε έντονα παράπονα από μέλη μας για το ύψος της συνεισφοράς των
επιχειρήσεων και δεν πρόκειται να αποδεχθούμε οποιαδήποτε αύξηση.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα της οικονομίας, που μας προβληματίζει ιδιαίτερα είναι η
μειωμένη ανταγωνιστικότητα. Δεν είναι δυνατόν με την υπερπροσπάθεια που
καταβάλλουμε κυβέρνηση, ΚΕΒΕ και άλλοι συναρμόδιοι φορείς, η Κύπρος να βρίσκεται
τόσο χαμηλά στο ετήσιο Doing Business Report για την ανταγωνιστικότητα. Το 2018 η
χώρα μας ήταν στη 41η θέση μεταξύ 63 χωρών, ενώ το 2019 υποχώρησε η κατάταξή
μας στις κατηγορίες της αποδοτικότητας του κράτους και των υποδομών.
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, γινόμαστε όλο και πιο συχνά μάρτυρες μιας
απροκάλυπτης διεκδικητικής επιθετικότητας από τις συντεχνίες του δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα με νέα αιτήματα που ούτε δικαιολογούνται, ούτε
τεκμηριώνονται.
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Κατά τη γνώμη μας, η κυβέρνηση θα πρέπει να δει το μέγα θέμα του κρατικού
μισθολογίου σε συνδυασμό με τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων (ανέρχονται σε
50.352 άτομα) και τα άλλα ωφελήματα (συνταξιοδοτικό, κλπ) του δημόσιου τομέα.
Όπως επανειλημμένα μας έχει υποδείξει και το ΔΝΤ, το κόστος του κρατικού
μισθολογίου είναι υπέρογκο. Σε συνδυασμό μάλιστα με την χαμηλή παραγωγικότητα
του δημοσίου αποτελεί σοβαρό βαρίδι για τα δημόσια οικονομικά.
Αυτό από μόνο του εξηγεί την κάθετη διαφωνία μας στο αίτημα των δημοσίων
υπαλλήλων για επιστροφή των αποκοπών που τους επιβλήθηκαν κατά τα χρόνια της
οικονομικής κρίσης για διάσωση του εργοδότη τους.
Αν και το θέμα έχει προσλάβει νομική διάσταση και βρίσκεται για απόφαση ενώπιον του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, εντούτοις λέμε ότι το αίτημα αυτό είναι ακατανόητο, άδικο και
προκλητικό προς την υπόλοιπη κοινωνία. Κανένας δεν κατανοεί, γιατί οι υπάλληλοι του
δημοσίου που δεν έχασαν τη θέση εργασίας τους, που δεν κινδύνευσε ο μισθός τους, θα
πρέπει να έχουν αυτή την προνομιακή μεταχείριση, έναντι των εργαζομένων στον
ιδιωτικό τομέα. Και αυτό, όταν, το Υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε με την ΠΑΣΥΔΥ
τη σταδιακή επαναφορά των μισθών στην προ κρίση περίοδο!
Με αφορμή αυτές τις συμπεριφορές, θεωρούμε ότι η μόνη βιώσιμη ρύθμιση στο θέμα
της διεύρυνσης του κρατικού μισθολογίου θα προέλθει από την εφαρμογή ως μόνιμης
ρύθμισης, της πρόνοιας ότι:
 Η ποσοστιαία αύξηση του κρατικού μισθολογίου (απολαβές και συντάξεις), λόγω
διαφοροποίησης στα επίπεδα απασχόλησης, προσαυξήσεων, προαγωγών και
γενικών ή τιμαριθμικών αυξήσεων, δεν θα πρέπει υπερβαίνει την ποσοστιαία
αύξηση του ΑΕΠ.
Μια ορθολογιστική ρύθμιση κύριε Πρόεδρε, που και πάλιν δεν προχωρά γιατί αντιδρούν
οι συντεχνίες.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Το θέμα του κόστους του ηλεκτρισμού είναι ακόμα ένα μεγάλο αγκάθι που διαβρώνει την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και απασχολεί τα μέλη μας.
Χαιρετίζουμε την απόφαση της κυβέρνησης να δρομολογήσει μέσω της ΔΕΦΑ τις
διαδικασίες για τη δημιουργία υποδομών για την εισαγωγή φυσικού αερίου και
ευελπιστούμε ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά αυτή τη φορά για να έχουμε φθηνή έλευση
φυσικού αερίου στην Κύπρο, ώστε να μειωθεί το κόστος του ηλεκτρισμού και να
σταματήσουμε να καταβάλλουμε πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ για τους ρύπους. Ο
τόπος έχει ανάγκη από φθηνή και γρήγορη λύση στο φυσικό αέριο. Ανάγκα και οι θεοί
πείθονται…
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Η διευρυμένη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας δημιουργεί πολλαπλά οφέλη στο
κράτος και τις επιχειρήσεις. Πρέπει τάχιστα να προχωρήσουμε στην τεχνολογική
αναβάθμιση, στο ψηφιακό μετασχηματισμό και την εισαγωγή της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες. Όπου αυτή εφαρμόστηκε είχε πολύ
θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα και την ταχύτητα εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων
και των πολιτών. Στα ίδια πλαίσια πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της
έρευνας και καινοτομίας.
Χαιρετίζουμε προς τούτο την απόφαση της κυβέρνησης να υιοθετήσει την εισήγηση του
ΚΕΒΕ και να εγκαθιδρύσει Υφυπουργείο Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού
στα πρότυπα των πολύ επιτυχημένων

υφυπουργείων Ναυτιλίας και Τουρισμού, η

λειτουργία των οποίων έχει αποδεδειγμένα και κατά γενική ομολογία συμβάλει
καθοριστικά στην παραπέρα ανάπτυξη των δύο αυτών τομέων.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
Ένα νέο πρόβλημα, που άρχισε να γίνεται πραγματικός πονοκέφαλος για την Κύπρο
είναι το μεταναστευτικό. Τον τελευταίο καιρό χιλιάδες μετανάστες έρχονται στην Κύπρο
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διά μέσου της Τουρκίας ή άλλων περιοχών. Ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών
κατήγγειλε δημοσίως ότι οι περισσότεροι μετανάστες έρχονται από τα κατεχόμενα.
Η διάγνωση αυτή μας ανησυχεί τα μέγιστα. Γνωρίζουμε τις αντικειμενικές αδυναμίες των
Αρχών (Εθνική Φρουρά και Αστυνομία) να ελέγξουν όλη την Πράσινη Γραμμή από τη
Μόρφου μέχρι την Αμμόχωστο. Όμως, από την άλλη, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το
φαινόμενο.
Πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι ως μικρό νησί και κατεχόμενη χώρα δεν έχουμε τις
δυνατότητες να φιλοξενήσουμε όλους αυτούς τους μετανάστες που ενδεχομένως να
ανέρχονται σήμερα στο 4% του πληθυσμού μας.
Χαιρετίζουμε τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του νέου Υπουργού Εσωτερικών για
υιοθέτηση άμεσα μέτρων τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Επιπρόσθετα, όμως,

θέλουμε να δηλώσουμε έστω και με τον κίνδυνο να μας πουν ότι είμαστε «ρατσιστές» ή
και «ανθρωπιστικά ανάλγητοι» ότι αυτή την απειλή, αυτό τον εφιάλτη, αυτή τη
δημογραφική εισβολή δεν μπορούμε να την διαβούμε μόνοι μας, όντας η χώρα με
αναλογικά τον μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών στην Ευρώπη.
Διαμηνύουμε ότι δεν έχουμε μόνο εμείς υποχρεώσεις, έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποχρεώσεις έναντι της Κύπρου.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Από το εξωτερικό, όμως έχουμε κι’ άλλες προκλήσεις. Αναφέρομαι στο Brexit, στις
μετεξελίξεις από την κρίση στη Συρία, τις προβλέψεις για ύφεση της παγκόσμιας
οικονομίας, τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ – Κίνας, τις συναλλαγματικές ανισορροπίες και
τη ρευστότητα στις χρηματιστηριακές αγορές.
Το γκρίζο τοπίο της παγκόσμιας οικονομίας οφείλουμε να το μελετούμε και ανάλογα με
τις πιθανές επιπτώσεις στην οικονομία μας να λαμβάνουμε τα αναγκαία προληπτικά
μέτρα.
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Ειδικά για το Brexit οφείλω να πω ότι το ΚΕΒΕ πέραν της σχετικής μελέτης που
διενήργησε, αναλαμβάνει εντός και εκτός Κύπρου διάφορες πρωτοβουλίες για
περιορισμό των όποιων επιπτώσεων και την αξιοποίηση των όποιων ευκαιριών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΒΕ
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Σας περιέγραψα τα δεδομένα (θετικά και αρνητικά) της οικονομίας, όπως τα βλέπει και
τα αντιλαμβάνεται το ΚΕΒΕ και ο επιχειρηματικός κόσμος.
Όμως, επειδή δεν μας αρέσει να μένουμε μόνο στις διαπιστώσεις, θα προχωρήσουμε
και σε προτάσεις και εισηγήσεις, αφού όπως όλοι γνωρίζετε το ΚΕΒΕ επιδιώκει
πραγματικές λύσεις στα προβλήματα, κι όχι μπαλώματα.
Πιο συγκεκριμένα, για τα δημόσια οικονομικά, προτείνουμε:


Συνέχιση της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας



Συνεχή παρακολούθηση των ανελαστικών δαπανών του Προϋπολογισμού



Αύξηση των δαπανών για αναπτυξιακούς σκοπούς και μείωση όσων αφορούν
λειτουργικούς και αντιπαραγωγικούς σκοπούς



Πρόβλεψη ενός σημαντικού ποσού στους Προϋπολογισμούς των επόμενων
χρόνων για αποπληρωμή του δημόσιου χρέους



Σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, χωρίς υπερβάσεις δαπανών και
σπατάλες



Εγκατάλειψη της πρακτικής των συμπληρωματικών Προϋπολογισμών, εκτός μόνο
για πολύ έκτακτες και επείγουσες ανάγκες



Αυστηρότερη πάταξη της φοροδιαφυγής απ’ όπου κι αν προέρχεται
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Στον τομέα των μεταρρυθμίσεων προτείνουμε:


Άμεση προώθηση των μεταρρυθμίσεων που αναφέραμε προηγουμένως



Προώθηση των μετοχοποιήσεων σε ημικρατικούς οργανισμούς που είναι
εκτεθειμένοι στον ανταγωνισμό



Ανάθεση υπηρεσιών του κράτους στον πιο παραγωγικό ιδιωτικό τομέα



Επανεξέταση του συνταξιοδοτικού συστήματος για να αντιμετωπιστούν οι
στρεβλώσεις και οι σημερινές διακρίσεις μεταξύ εργαζομένων στο δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα



Εκ βάθρου αναδόμηση του εκπαιδευτικού συστήματος για καλύτερες επιδόσεις
των μαθητών μας



Βελτίωση των δημόσιων μεταφορών και συγκοινωνιών



Ενίσχυση των θεσμικών οργάνων και ανεξάρτητων υπηρεσιών του κράτους, ώστε
να θωρακιστούν οι θεσμοί και να παταχθούν φαινόμενα διαφθοράς, παρανομιών
και διαπλοκών

Στον τομέα της ιδιωτικής οικονομίας προτείνουμε:


Παροχή νέων κινήτρων στις επιχειρήσεις για διεύρυνση της δραστηριότητας τους,
για τεχνολογική αναβάθμιση τους και για αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους
μέσα από επενδύσεις σε θέματα έρευνας και καινοτομίας



Έμπρακτη στήριξη στη νέα γενιά, τα νέα μυαλά της χώρας να επενδύσουν στις
γνώσεις και δεξιότητές τους αναπτύσσοντας νεοφυείς επιχειρήσεις βασισμένες στη
γνώση



Ενίσχυση των προσπαθειών για προσέλκυση ξένων επενδύσεων



Μεγαλύτερη προβολή της οικονομίας και της Κύπρου στο εξωτερικό



Ενίσχυση των προσπαθειών για αύξηση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών



Δημιουργία νέων έργων υποδομής στις βιομηχανικές ζώνες και περιοχές



Μείωση του κόστους του ηλεκτρισμού για τις επιχειρήσεις



Απλοποίηση και συνολικό εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος με
κατάργηση αχρείαστων φορολογιών και τελών



Κίνητρα για προώθηση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας



Μεγαλύτερη διεκδίκηση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τις
επιχειρήσεις
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ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Με βάση τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στις πρόσφατες Γενικές Συνελεύσεις των
Τοπικών Επιμελητηρίων, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην υλοποίηση και ολοκλήρωση
των έργων υποδομής σ΄ όλη την Κύπρο.
Για να κερδίσουμε το στοίχημα του μέλλοντος και να καταστήσουμε τη χώρα μας ένα
σύγχρονο κράτος, πέραν από τις θεσμικές αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις, σημαντικό
μέρος των πλεονασμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να στηριχτεί το πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων και εκσυγχρονισμού βασικών υποδομών. Το οδικό δίκτυο, οι
ηλεκτρικές, οι ηλεκτρονικές, οι τεχνολογικές, οι νοσοκομειακές, οι λιμενικές και άλλες
υποδομές, τα πολιτιστικά κέντρα, οι πλατείες, τα πάρκα και άλλα έργα στην ενδοχώρα,
στα παράλια και ιδιαίτερα τα ορεινά, αποτελούν συστατικό στοιχείο μιας ανεπτυγμένης
χώρας.
Χαιρετίζουμε τις εξαγγελίες εκατομμυρίων ευρώ που έκανε η κυβέρνηση για τις διάφορες
περιοχές της Κύπρου, και θα παρακολουθούμε ότι υλοποιούνται εντός των
χρονοδιαγραμμάτων και των εγκριθέντων προϋπολογισμών.
Δεν μπορεί η Κύπρος, μια καθαρά τουριστική χώρα, να μη διαθέτει τα απαραίτητα και
σύγχρονα έργα υποδομής που θα βελτιώσουν την εικόνα της στα μάτια του ξένου
τουρίστα και ξένου επενδυτή.
ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Το ΚΕΒΕ είναι ο αναπτυξιακός βραχίονας των επιχειρήσεων της Κύπρου. Ως τέτοιος,
καταθέτει εισηγήσεις και διεκδικεί τη βελτίωση της θέσης των επιχειρήσεων και τη
δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για ενίσχυση των εργασιών τους και κατ’ επέκταση τη
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του συνόλου των πολιτών της χώρας.
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Σήμερα, οι επιχειρήσεις μας, μετά το σοκ της κρίσης, βρίσκουν σιγά – σιγά τους
βηματισμούς τους.
Για το ΚΕΒΕ οι επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Είναι οι στυλοβάτες της
ανάπτυξης και της προόδου. Είναι λογικό, λοιπόν, να ανησυχούμε για το αύριο των
επιχειρήσεων μας.
Προβάλλουμε το κυπριακό επιχειρείν τόσο εντός, όσο και εκτός Κύπρου και στην
προσπάθεια μας αυτή θέλουμε και το κράτος αρωγό.
Αυτή τη στιγμή πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις χρεώσεις των
λιμανιών, με την έλλειψη ειδικευμένου και ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού με την
έλλειψη χρηματοδότησης, με φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού. Για όλα αυτά και
αρκετά άλλα πρέπει να βρεθούν λύσεις.
Ζητούμε, λοιπόν, τη συμβολή του κράτους, ώστε οι επιχειρήσεις μας να συνεχίσουν να
μεγαλώνουν, να είναι κερδοφόρες και να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Πάνω απ’
όλα όμως πρέπει να παραμένουν ανταγνωιστικές σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
ΔΡΑΣΗ ΚΕΒΕ
Ως ΚΕΒΕ κάνουμε ότι μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Ενημερώνουμε,

επιμορφώνουμε και καθοδηγούμε τις επιχειρήσεις για τις τάσεις της διεθνούς οικονομίας.
Καθημερινά τις ενθαρρύνουμε να δώσουν έμφαση στην τεχνολογική αναβάθμιση τους,
αφού η τεχνολογική επανάσταση διέσπασε τα φυσικά σύνορα και σήμερα μπορούν να
καταστούν παγκόσμιοι παίκτες στις ξένες αγορές.
Επίσης, θέλω να σας πληροφορήσω ότι το ΚΕΒΕ φέτος έχει πιστοποιηθεί από την
Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης με το πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας CYS EN ISO
9001 και το Πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης CYS EN ISO 14001.
Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στις ανθρώπινες και υλικοτεχνικές μας υποδομές για να
προσφέρουμε περισσότερα στα μέλη μας. Πρόσφατα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
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εγκαινίασε το νέο ανακαινισμένο κτίριο του ΚΕΒΕ, ένα κόσμημα στο κέντρο της
Λευκωσίας, το οποίο τώρα έχει τις δυνατότητες να εξυπηρετεί καλύτερα τον
επιχειρηματικό κόσμο.
Με την ευκαιρία αυτή επιθυμώ για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω δημόσια τους
χορηγούς μας για την ανακαίνιση του κτιρίου, που είναι οι εταιρείες Τράπεζα Κύπρου,
Eurobank, PWC, CYTA, Cyprus Trading Corporation Plc, TFI Markets Ltd, IPH και
ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ. Χωρίς τη δική τους συνδρομή δεν θα είχαμε το σημερινό κτίριο του ΚΕΒΕ.
Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι,
Το Ανώτατο Εκτελεστικό Σώμα του ΚΕΒΕ είναι η κλειστή του Γενική Συνέλευση, η οποία
προηγήθηκε του παρόντος τελετουργικού μέρους, αλλά και η Ολομέλεια του Διοικητικού
του Συμβουλίου.
Είμαι, λοιπόν, εντεταλμένος ως ο εντολοδόχος αυτού του Οργανισμού να απονείμω τα
εύσημα σε ένα αποχωρήσαντα Υπουργό της Κυβέρνησης.
Τον άνθρωπο που πάντοτε μεταξύ του ωφέλιμος και αρεστός επέλεγε ξεκάθαρα και με
οποιοδήποτε κόστος το ωφέλιμος.
Τον άνθρωπο που έκλεινε πάντοτε τ’ αυτιά του στις σειρήνες του λαϊκισμού και επέλεγε
πάντοτε αυτό που πίστευε ότι ήταν το ορθό, παρά το ότι ήταν και το δύσκολο.
Χάρη Γεωργιάδη, ορθά το είπες δεν συμφωνούσαμε πάντοτε σε όλα, αλλά τα εύσημα
για την υπηρεσία σου στο Υπουργείο Οικονομικών για την αναμόρφωση της Κυπριακής
οικονομίας, την πειθαρχία σου, το εκ των αποτελεσμάτων τεκμηριωμένο σου έργο και
την προσήλωση σου στον ορθολογισμό δεν μπορεί κανείς να σου τα πάρει. Δεν μπορεί
κανείς να τα αμφισβητήσει, δεν μπορεί κανείς να τα αγνοήσει, δεν μπορεί κανείς να τα
μηδενίσει.
Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο, εμείς, στο ΚΕΒΕ σ’ ευχαριστούμε και σε συγχαίρουμε για ότι
έκανες για την Κύπρο και την οικονομία της.
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Τελειώνοντας, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλα τα Μέλη μας που
στηρίζουν τον Επιμελητηριακό θεσμό και 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.
Επίσης, ευχαριστώ τους Προέδρους των Τοπικών Επιμελητηρίων Στέλιο Αναστασιάδη,
Κώστα Γαλαταριώτη, Ανδρέα Δημητριάδη, Αυγουστίνο Παπαθωμά και Σταύρο Σταύρου.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως οφείλω στους πρώην Προέδρους του ΚΕΒΕ φίλους Φειδία
Πηλείδη, Μάνθο Μαυρομμάτη, Βασίλη Ρολόγη και Φάνο Επιφανίου, και οι οποίοι
συνέβαλαν πολύ στο σημερινό οικοδόμημα του ΚΕΒΕ.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω προς το Προσωπικό του ΚΕΒΕ και φυσικά τον Γενικό
Γραμματέα, και Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, φίλους Μάριο Τσιακκή και Λεωνίδα
Πασχαλίδη.
Ευχαριστίες οφείλουμε σε όλους τους υπουργούς της κυβέρνησης και τα μέλη των
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για την αγαστή συνεργασία τους. Ιδιαίτερη, όμως, όπως
είναι φυσικό ήταν η σχέση του ΚΕΒΕ με τους Υπουργούς Ενέργειας, Εμπορίου &
Βιομηχανίας Γιώργο Λακκοτρύπη, Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, Εργασίας Ζέτα
Αιμιλιανίδου και Μεταφορών Βασιλική Αναστασιάδη, τους οποίους και ευχαριστούμε
θερμά για την παραγωγική και ειλικρινή τους συνεργασία.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Κύριε Πρόεδρε,
Από το επίσημο βήμα της γενικής συνέλευσης, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το ΚΕΒΕ
και τα μέλη του θα παραμείνουμε στις επάλξεις για ανάπτυξη, πρόοδο και ευημερία του
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τόπου. Όπως πράξαμε πολλές φορές στο παρελθόν, έτσι και τώρα θα συνεχίσουμε να
είμαστε οι πρωταγωνιστές στα οικονομικά δρώμενα του τόπου.
Μαζί με την κυβέρνηση, τη Βουλή και σε συνεργασία με όλους τους φορείς του τόπου
πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Με εφόδια τη σοβαρότητα, την
υπευθυνότητα και τη σύνεση, αλλά και με αποφασιστικότητα θα ανταποκριθούμε στις
νέες προκλήσεις
Το ΚΕΒΕ, θα ανοίξει και πάλι δρόμους και θα δημιουργήσει το μέλλον…
Σας Ευχαριστώ πολύ.
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