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  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
Αποφάσεις Διοικητικού  Συμβουλίου ΚΕΒΕ 

Επαφές ΚΕΒΕ με Υπουργεία για τις επιπτώσεις κορωνοϊού 
 

• Ζητά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων 
• Άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα 

 
 
Σειρά επαφών με αρμόδιους Υπουργούς για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην 
οικονομία, θα έχει το ΚΕΒΕ. 
 
Το όλο θέμα συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΒΕ, το οποίο αποφάσισε τα 
εξής: 
 

• Να παραμείνει σε στενή επαφή με τα μέλη του ώστε να ενημερώνεται για τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις εργασίες τους, λόγω του κορωνοϊού. 

• Να ενημερώνει συνεχώς τις επιχειρήσεις για τα μέτρα πρόληψης και 
προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν αλλά και για σκοπούς αντιμετώπισης 
ενδεχόμενων κρίσεων. 

• Να έχει συναντήσεις με αρμόδιους Υπουργούς για να πληροφορηθεί τα 
επόμενα βήματα της κυβέρνησης για προστασία της οικονομίας από τις 
επιπτώσεις του κορωνοϊού. 

• Να ζητήσει από την κυβέρνηση μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που 
πλήττονται άμεσα από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού. 

 
Με βάση τις μέχρι τώρα διαπιστώσεις του ΚΕΒΕ, οι επιπτώσεις στην κυπριακή 
οικονομία αφορούν στο παρόν στάδιο κυρίως τον κλάδο των ταξιδίων και των 
ξενοδοχείων με τάσεις επέκτασης και σε άλλους τομείς της οικονομίας ως αποτέλεσμα 
προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
 
Με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, το 
ΚΕΒΕ προτείνει τη λήψη στοχευμένων μέτρων δημοσιονομικής, νομισματικής και 
χρηματοπιστωτικής φύσης όπως:     
 
α)  Επέκταση των προθεσμιών για πληρωμή φόρων (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

και κοινωνικών εισφορών. 
β) Ενθάρρυνση των τραπεζών για παροχή διευκολύνσεων σε σχέση με την 

αποπληρωμή δανείων όπως παράταση των προθεσμιών εξόφλησης 
γ)   Χρήση των κρατικών ενισχύσεων για παροχή ρευστότητας και κεφαλαίων κίνησης 

στις επιχειρήσεις.  Δυνατότητες παρέχονται μέσω της ρύθμισης de minimis, ή 
των σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης. Στην κατεύθυνση αυτή θα 
μπορούσαν να δοθούν στοχευμένες πιστωτικές εγγυήσεις για τις βραχυπρόθεσμες 
ανάγκες των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων.   
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δ)  Πέραν από την αμοιβόμενη άδεια ασθενείας σε άτομα που νοσούν ή έχουν τεθεί 

σε κατ’ οίκον περιορισμό, παροχή εισοδηματικής στήριξης σε εργαζόμενους που 
εργοδοτούνται σε επιχειρήσεις που αναγκάζονται να αναστείλουν τις εργασίες 
τους. Ειδικά και όσον αφορά τις τουριστικές επιχειρήσεις  όπου το μέτρο που 
αφορά την αναστολή βρίσκεται σε ισχύ, παράταση του μέχρι τέλος Μαΐου. 

ε) Επιπλέον όσον αφορά τις τουριστικές επιχειρήσεις που αναμφίβολα έχουν 
επηρεαστεί περισσότερο από την όλη κατάσταση, μείωση στο κόστος 
κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος που όπως είναι γνωστό μαζί με το 
μισθολόγιο αποτελεί το κυριότερο έξοδο των επιχειρήσεων αυτών και ειδικά των 
ξενοδοχειακών μονάδων. 

στ) Εισήγηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δημιουργία μηχανισμών που να 
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 

ζ)  Εισήγηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη 
να μην συνυπολογίζουν τις δαπάνες αντιμετώπισης του κωρονοϊού στους 
στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος. Τονίζεται ότι η δημοσιονομική κατάσταση 
την Κύπρο έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, πράγμα που επιτρέπει 
στο κράτος να λάβει στοχευμένα μέτρα χωρίς σοβαρούς δημοσιονομικούς 
κλυδωνισμούς, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των 
δημοσίων οικονομικών 

 
Το ΚΕΒΕ επιθυμεί ταυτόχρονα να υπογραμμίσει με έμφαση ότι τα μέτρα που θα 
αναληφθούν από την Κυπριακή κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα κράτη δεν θα 
πρέπει να δημιουργούν δυσανάλογους φραγμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων ενώ η σταθεροποίηση των διασυνοριακών αλυσίδων αξίας πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα. 
 
Το ΚΕΒΕ καλεί τα μέλη του, αλλά και όλους τους πολίτες να επιδείξουν ψυχραιμία και 
να τηρούν τις οδηγίες και συμβουλές του Υπουργείου Υγείας για την εφαρμογή 
προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης της ασθένειας.     
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