
 

15 Φεβρουαρίου 2022 
 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΒΕ ΧΡ. ΑΓΚΑΣΤΙΝΙΩΤΗ  
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ 

 
  

Κύριοι Υπουργοί, εκπρόσωποι κομμάτων , βουλευτές, δήμαρχοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι 
φίλε Πρόεδρε του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων,  
κυρίες και κύριοι, 
 
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι σήμερα εδώ, εκ μέρους του ΚΕΒΕ, για να 
χαιρετίσω την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων. 
 
Η σημερινή παρουσία κρατικών και πολιτειακών αξιωματούχων, δείχνει τη μεγάλη 
σημασία που δίνει το κράτος στις δραστηριότητες και κυρίως στη συνεισφορά του τομέα 
των μεγάλων αναπτύξεων στην οικονομία του τόπου. 
 
Όπως είναι γνωστό, ο τομέας των μεγάλων αναπτύξεων έχει πληγεί διπλά τα τελευταία 
χρόνια. Τόσο από τις επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία αλλά και από την κατάργηση 
του επενδυτικού προγράμματος με αντίκτυπο στην οικονομία του Τόπου, για τους 
γνωστούς λόγους. 
 
Από την αρχή θέλω να ξεκαθαρίσω ότι τα μέλη του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, 
που είναι αξιόπιστες και σοβαρές εταιρείες δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για το αν 
κάποιοι για καθαρά κερδοσκοπικούς σκοπούς προέβησαν σε καταδικαστέες πράξεις που 
δυσφήμισαν την Κύπρο στο εξωτερικό.  
 
Οι εταιρείες μέλη του Συνδέσμου, με την πλούσια δράση τους, επενδύουν εκατομμύρια 
ευρώ στον τόπο,  δημιουργούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, κατασκευάζουν έργα 
υποδομής για τον τόπο, βελτιώνουν την τουριστική και επενδυτική εικόνα της Κύπρου στο 
εξωτερικό και προσελκύουν σοβαρούς ξένους επενδυτές. Αυτά δεν μπορεί κανένας να τα 
αμφισβητήσει. 
 
Όμως, δυστυχώς τώρα, όλα αυτά βρίσκονται σε στασιμότητα με αποτέλεσμα έργα 
εκατομμυρίων ευρώ να βρίσκονται στον αέρα και οι ίδιες οι επιχειρήσεις του τομέα να 
βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλά και σοβαρά προβλήματα. 
 
Το ΚΕΒΕ έχει πλήρη επίγνωση των αρνητικών δεδομένων που επικρατούν στον τομέα 
των μεγάλων αναπτύξεων και μέσα από πολλές πρωτοβουλίες του προσπαθεί να 
βελτιώσει την κατάσταση.  
 
Σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση, προσπαθεί να βελτιώσει τα επενδυτικά κίνητρα, 
χωρίς όμως να αφήνεται οποιοδήποτε παράθυρο παρατυπίας, να προωθήσει το νέο 
θεσμό της Οικονομικής Διπλωματίας, να επιλύσει δομικά και διαρθρωτικά προβλήματα, 
που διαχρονικά υπονομεύουν τις μεγάλες αναπτύξεις και γενικά να βελτιώσει το 
περιβάλλον μέσα στο οποίο δρουν και ενεργούν οι επιχειρήσεις του τομέα. 
 



 

Η προσπάθεια μας αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, αφού πολλές φορές προσκρούει σε 
γραφειοκρατικές διαδικασίες, σε απηρχαιωμένες νοοτροπίες, σε ξεπερασμένες αντιλήψεις 
και πολλές φορές σε επικαλύψεις κανονισμών και ασαφείς νομοθεσίες. 
 
Στα πλαίσια αυτών των διαπιστώσεων, ζητούμε από το κράτος να δει με περισσότερη 
θετική προσέγγιση τα προβλήματα του τομέα των μεγάλων αναπτύξεων. Με καλή 
διάθεση, τόλμη και αποφασιστικότητα, μπορούμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο δρουν οι εταιρείες μεγάλων αναπτύξεων. 
 
Αυτό θα έχει θετική αντανάκλαση, όχι μόνο πάνω στις ίδιες τις εταιρείες, αλλά στην 
οικονομία ως σύνολο. Σε μια κρίσιμη συγκυρία, όπου το στοίχημα στην οικονομία είναι η 
ανάπτυξη, πρέπει να βοηθήσουμε τον κλάδο των μεγάλων αναπτύξεων, αν θέλουμε να 
πετύχουμε τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους μας ως χώρα.  
 
Παράλληλα, το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει να προβάλλει την εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό. 
Ήδη, για το 2022 έχουν προγραμματιστεί πολλές και σημαντικές επιχειρηματικές  
αποστολές στο εξωτερικό, ώστε να προβληθεί η επενδυτική και γενικότερα επιχειρηματική  
εικόνα της χώρας μας. 
 
Φίλε Πρόεδρε, 
 
Το ΚΕΒΕ είναι υπερήφανο που έχει το Σύνδεσμο σας στις τάξεις του. Αναγνωρίζουμε την 
προσφορά σας και χαιρετίζουμε όσα κάνετε για τον τόπο. Μαζί πιστεύουμε ότι θα 
καταφέρουμε να λύσουμε τα σημερινά προβλήματα και να ξαναδώσουμε φτερά σ’ ένα 
τομέα, που η συνεισφορά του είναι μεγάλη και αξιοσημείωτη. Είμαστε σίγουροι ότι η 
κυβέρνηση θα ανταποκριθεί θετικά στις ανάγκες του τομέα αυτού και θα βοηθήσει στην 
παραπέρα εξέλιξή του. 
 
Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέλευση σας και ελπίζουμε του 
χρόνου τα δεδομένα να είναι πολύ καλύτερα για τον τομέα σας. 
 
Σας ευχαριστώ πολύ. 


