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ΕΡΓΑ ΥΨΟΥΣ €173,9 ΕΚ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ,
ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ
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ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, 
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4,3%
Μείωση 4,3% κατέγραψε ο Δεί-
κτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χον-
δρικού Εμπορίου εκτός από το 
εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων 
το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμ-
φωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

€49,4 εκ.
Στα €118 εκ. ανερχόταν το συνο-
λικό οφειλόμενο ποσό προς την 
ΑΗΚ για κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας στις 31/12/2014, εκ των 
οποίων, ποσό ύψους €49,4 εκ. αφο-
ρούσε καθυστερημένες οφειλές λο-
γαριασμών ηλεκτρισμού ρεύματος.

0,3%
Η απασχόληση στην Κύπρο ενισχύ-
θηκε κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο 
του 2015, σε σύγκριση με το προ-
ηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τη 
Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4 εκ.
Στα τέσσερα εκατομμύρια ανήλ-
θαν το 2014 τα εκατομμυριούχα 
νοικοκυριά στην Κίνα, παρουσιά-
ζοντας τον δεύτερο μεγαλύτερο 
αριθμό εκατομμυριούχων νοικοκυ-
ριών στον κόσμο μετά τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες.

Ε
υχάριστα νέα προέκυ-
ψαν για την Κύπρο, μετά 
την ολοκλήρωση της συ-
νεδρίας του Eurogroup 
την Πέμπτη, καθώς άνα-

ψε το πράσινο φως για την εκταμίευ-
ση της δόσης. Το ακριβές ποσό της 
δόσης που θα εκταμιευθεί φαίνεται 
να ανέρχεται στα 270 εκατομμύρια 
ευρώ. Τα 100 εκατομμύρια θα προ-
έλθουν από τον Ευρωπαϊκό Μηχα-
νισμό Στήριξης και τα υπόλοιπα 170 
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 
Σε γραπτή του δήλωση, ο Υπουργός 
Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, 
ανέφερε ότι το Eurogroup επιβεβαί-
ωσε ότι η κυπριακή οικονομία είναι 
στον δρόμο της ανάκαμψης και της 
ανάπτυξης.

«Έχει καταγραφεί η εξυγίανση 
των δημόσιων οικονομικών, η στα-
θεροποίηση και αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστω-
τικό σύστημα, αλλά και η αναθέρ-
μανση της οικονομικής δραστηριό-
τητας, με την επίτευξη θετικού ρυθ-
μού ανάπτυξης». Σύμφωνα με τον 
κ. Γεωργιάδη, «η θετική αξιολόγη-
ση και η απόφαση για συνέχιση της 
χρηματοδότησης ανοίγουν ταυτόχρο-
να τον δρόμο για ενεργοποίηση του 
προγράμματος ποσοτικής χαλάρω-
σης, με τρόπο που θωρακίζει την οι-

κονομία της χώρας μας». Εξάλλου, 
αναφερόμενος στην Κύπρο, ο Πρό-
εδρος του Eurogroup Γερούν Ντάι-
σεμπλουμ, καλωσόρισε την πρόοδο 
που υπάρχει στο πρόγραμμα ανα-
φορικά με την ψήφιση του νόμου των 
εκποιήσεων και του πλαισίου αφε-
ρεγγυότητας, αλλά και τα βήματα που 
γίνονται για επίλυση του ζητήματος 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 
Παραμένουν σοβαρές εκκρεμότη-
τες, είπε, αλλά η εικόνα είναι θετική. 
Ευρισκόμενοι στα μέσα του 2015, 
μετά και την αποδέσμευση της νέ-
ας δόσης, είναι φανερό ότι οδεύουμε 
στην τελική ευθεία για την ολοκλή-
ρωση του προγράμματος. Και εδώ 
θα πρέπει να σημειωθεί το εξής. Αυ-
τό, επ’ ουδενί δεν σημαίνει ότι βγαί-
νουμε από το μνημόνιο. Όλα αυτά τα 
χρήματα που δανειστήκαμε θα πρέ-
πει να τα ξεχρεώσουμε. Αν με το τέ-
λος του προγράμματος επανέλθου-
με στις παλιές πρακτικές που εφαρ-
μόζαμε μέχρι σήμερα, τότε είναι βέ-
βαιο ότι σύντομα θα χρειαστούμε και 
νέο μνημόνιο. Και οι μέχρι σήμερα 
πρακτικές δεν προοιωνίζονται καλύ-
τερες μέρες στο μέλλον. Ακόμα και 
τώρα, λοιπόν, υπάρχει χρόνος να αλ-
λάξουμε νοοτροπία, πρακτικές και 
να μπούμε στη μετά-προγράμματος 
εποχή με νέα μυαλά.

aggelodemoua@simerini.com

Editorial  Άγγελος Αγγελοδήμου

Photo of the week   Ελλάδα: Κρίσιμες μέρες

Νέα εποχή;
Ή μια από τα ίδια;

Η Ελλάδα μονοπωλεί, όπως είναι φυσικό, το ενδιαφέρον των χωρών της Ε.Ε., 
αφού η μη επίτευξη συμφωνίας αποτελεί ένα μεγάλο αγκάθι στους κόλπους της 
Ευρωζώνης. Το Συμβούλιο δεν κατέληξε σε συμφωνία για την Ελλάδα, δήλωσε ο 
πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ λίγο μετά το πέρας της συνόδου 
των υπουργών της ζώνης του ευρώ στο Λουξεμβούργο, που πραγματοποιήθηκε 
την Πέμπτη. Δυστυχώς, μικρή πρόοδος σημειώθηκε και συνεπώς δεν υπάρχει κα-
μία συμφωνία, είπε ο πρόεδρος του Eurogroup. Εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες 
για την επόμενη μέρα.

Editorial  Θέματα
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Έ
ργα ύψους €173,9 εκ. 
για την ανάπτυξη της 
Λευκωσίας, εξήγγειλε 
ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Νίκος Αναστα-

σιάδης, σε ευρεία σύσκεψη που είχε στο 
Προεδρικό με δημάρχους, οργανωμέ-
να σύνολα, βουλευτές, φορείς και εκ-
προσώπους της ευρύτερης Λευκωσίας. 
Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Αναστασι-
άδης, η εκτέλεση των έργων θα συμβά-
λει σημαντικά στην ανάπτυξη της οικο-
νομίας και στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών, καθώς και στην αύ-
ξηση των θέσεων εργασίας. Τα έργα θα 
αρχίσουν να υλοποιούνται εντός 2015 ή 
το αργότερο στις αρχές του 2016. Η επι-
λογή των έργων, ανέφερε, έγινε με βάση 
την ωριμότητά τους, την αδειοδότηση 
δηλαδή, και τη δυνατότητα οι Αρχές, εί-
τε Δημοτικές είτε Κοινοτικές είτε το κρά-
τος, να προκηρύξουν αμέσως προσφο-
ρές για εκτέλεσή τους.

Ανέφερε, ακόμα, ότι παρά τις οικο-
νομικές δυσκολίες, έχουν ολοκληρωθεί 
επί της παρούσης διακυβέρνησης, στην 
επαρχία Λευκωσίας, έργα ύψους €47.5 
εκ., τα οποία άρχισαν επί της προηγού-
μενης διακυβέρνησης. Επιπλέον, εκτε-
λούνται αυτήν την περίοδο έργα ύψους 
€102 εκ. Ανέφερε ενδεικτικά την κατα-
σκευή των αρδευτικών δικτύων γι’ αξι-
οποίηση του φράγματος Σολέας, που 
έχει ήδη ολοκληρωθεί (ύψους €31 εκ.) 
για τα αρδευτικά δίκτυα, και το Σχέδιο 
Αναζωογόνησης της παλιάς Λευκωσίας 
που αφορά τους Δήμους Λευκωσίας και 
Αγίου Δομετίου ύψους €24.5 εκ.

Τα έργα στον Δήμο Λευκωσίας
Τα έργα στον Δήμο Λευκωσίας περι-
λαμβάνουν την ανάπλαση του εμπο-
ρικού τριγώνου Μακαρίου, Ευαγόρου 
και Στασικράτους, με συνολικό κόστος 
€28,8 εκ. και την ανάπλαση και μονο-
δρόμηση των Λεωφόρων Μακαρίου και 
Καλλιπόλεως, με συνολικό κόστος €5,9 

εκ. Επίσης, κατασκευή δικτύου ποδηλα-
τοδρόμων Λευκωσίας, συνολικού κό-
στους €5,9 εκ. Τα τρία αυτά έργα απο-
τελούν μέρος του σχεδίου κινητικότη-
τας για τη Λευκωσία και προβλέπεται να 
αρχίσει η υλοποίησή τους στο τέλος του 
τρέχοντος έτους. Προβλέπεται, επίσης, 
η ανακατασκευή της Λεωφόρου Ομή-
ρου και η δημιουργία υπόγειου χώρου 
στάθμευσης, με συνολικό κόστος €10 
εκ.  Επίσης, η ανάπλαση του εξωτερικού 
τόξου της Λεωφόρου Στασίνου, με συ-
νολικό κόστος €15,6 εκ. Θα γίνει επίσης 
αναδιαμόρφωση της Κρατικής Πινακο-
θήκης Σύγχρονης Τέχνης, με συνολικό 
κόστος €2,9 εκ.

Επίσης, αναστήλωση και ριζική ανα-
καίνιση του παλαιού Δημοτικού Θεά-

τρου Λευκωσίας, με συνολικό κόστος 
€9 εκ., έργο που θα γίνει με τη μέθοδο 
του Design and Build. Απαντώντας στο 
ΕΤΕΚ, που ζήτησε να προκηρυχθεί αρ-
χιτεκτονικός διαγωνισμός για το Δημο-
τικό Θέατρο, ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάτι ανά-
λογο, διότι το αρχιτεκτόνημα είναι εκεί, 
επομένως μένει η εσωτερική διαρρύθ-
μιση και ως προς τούτο θα γίνει ο δια-
γωνισμός D&B που θα προκηρυχθεί τον 
Οκτώβριο, με την ελπίδα μέχρι τα μέσα 
του 2017 θα παραδοθεί ως το Δημοτικό 
Θέατρο και ως Μέγαρο Μουσικής.

Επίσης, θα υλοποιηθεί σχέδιο ευπρε-

πισμού και προσωρινού εξωραϊσμού της 
περιοχής της Αρχιγραμματείας και του 
χώρου του παλιού ΓΣΠ, συνολικού κό-
στους €500 χιλ. Το έργο θα εκτελεστεί 
από τα Δημόσια Έργα και υπολογίζεται 
μέχρι το τέλος του χρόνου αυτού με αρ-
χές του 2016 να είναι έτοιμο προς πα-
ράδοση. Θα γίνει επίσης ανακαίνιση του 
ιστορικού κτιρίου της Αρχιγραμματεί-
ας και των υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εσωτερικών, συνολικού κόστους €4,9 εκ. 
Στα έργα για τον Δήμο Λευκωσίας περι-
λαμβάνεται και η αναδόμηση και απο-
κατάσταση του Παγκυπρίου Γυμνασίου 
Λευκωσίας, με συνολικό κόστος €9,4 εκ.

Τα έργα για τον Στρόβολο
Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, η Κυβέρ-
νηση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν χρονίζο-
ντα αιτήματα των Δημοτικών Αρχών και 
εκθέσεις της Αστυνομίας που επικαλεί-
ται λόγους οδικής ασφαλείας, προχωρεί 
σε ανάπλαση και αναβάθμιση της οδού 
Τσερίου. Πρόκειται, είπε, για υλοποίη-
ση της Α’ φάσης από τη συμβολή με τη 
Λεωφόρο Στροβόλου μέχρι τη συμβολή 
με τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, με 
συνολικό κόστος €8 εκ. «Αντιλαμβάνο-
μαι και ακούω οι πολίτες να ενίστανται ή 
να προτείνουν τρόπους σχεδιασμού οδι-
κών δικτύων. Ή θα υπάρξει Πολεοδομία 
και ένας εύρυθμος σχεδιασμός, ή οι πο-
λίτες θα καλούνται πλέον να χαράσσουν 
ή να σχεδιάζουν οδικά δίκτυα. Η απόφα-
σή μας είναι να εκτελεστεί το έργο. Εάν, 
όμως, υπάρχει ένσταση από τον Δήμο 
Στροβόλου, είμαι υποχρεωμένος να ξε-
καθαρίσω ότι το εν λόγω ποσό θα δια-
τεθεί για άλλα ώριμα έργα και θα ανα-
μένεται, όταν και πάλι θα ωριμάσει κατά 
την άποψη των δημοτών ή των επηρε-
αζόμενων δημοτών, ο νέος σχεδιασμός 
του έργου», ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος.

Παρακάλεσε τις Τεχνικές Υπηρεσίες 
να διαβουλευθούν με τον Δήμο, αν μπο-
ρεί να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις 
ανεκτές για την ασφάλεια των πολιτών, 

   

Τα έργα θα αρχίσουν 
να υλοποιούνται εντός 2015 
ή το αργότερο στις αρχές 
του 2016. Η επιλογή των έργων 
έγινε με βάση την ωριμότητά τους, 
και τη δυνατότητα οι Αρχές 
να προκηρύξουν αμέσως 
προσφορές για εκτέλεσή τους

Πρόεδρος Δημοκρατίας   Η εκτέλεση των έργων 
θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας 

και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, 
καθώς και στην αύξηση των θέσεων εργασίας

Έργα €173,9 εκ. 
για ανάπτυξη

της Λευκωσίας
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7%
Επικαλούμενος στοιχεία της 
Eurostat σε σχέση με το κόστος 
υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, είπε ότι 
αυτό ανέρχεται στην Κύπρο στο 
7% του ΑΕΠ και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη στο 14% του ΑΕΠ.

€173,9 εκ.
Έργα ύψους €173,9 εκ για την 
ανάπτυξη της Λευκωσίας εξήγγειλε 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νί-
κος Αναστασιάδης, σε ευρεία σύ-
σκεψη που είχε στο Προεδρικό.

ΜΤΝ 

Toyota Cyprus 

LOIS Builders  

Starbucks Discoveries® Cappuccino 

Innovation Challenge 2 

Κύπρος vs Δανία, σημειώσατε 1

Εκστρατεία συλλογής ρουχισμού

«Αναθεωρήστε» τον καθημερινό σας καφέ 

Η ΜΤΝ για δεύτερη συνεχόμε-
νη χρονιά διεξάγει τον διαγωνισμό 
MTN Innovation Challenge και στο 
πλαίσιο του “Making Ideas Happen”, 
προσφέρει στις νεοφυείς επιχειρήσεις 
της Κύπρου την απαιτούμενη υλικο-
τεχνική υποδομή, καθοδήγηση και 
οικονομική υποστήριξη, για να υλο-
ποιήσουν την ιδέα τους και να δια-
κριθούν. Οι διαγωνιζόμενες startups 
καλούνται να καταθέσουν καινοτόμες 
και ολοκληρωμένες επιχειρηματικές 
προτάσεις που βασίζονται σε λύσεις 
λογισμικού και αφορούν έναν από 

τους τρεις ακόλουθους τομείς: τουρι-
σμός, εκπαίδευση και επιχειρηματι-
κή παραγωγικότητα, για να διεκδική-
σουν 35.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς 
και την προοπτική συνεργασίας με 
τη ΜΤΝ. Οι ενδιαφερόμενες ομάδες 
μπορούν να εγγραφούν μέχρι τις 30 
Ιουνίου και όσες κριθούν κατάλληλες 
μετά την αξιολόγησή τους, θα έχουν 
την ευκαιρία να προχωρήσουν στην 
πρώτη φάση του διαγωνισμού, για να 
καταθέσουν μια λεπτομερέστερη και 
βελτιωμένη εκδοχή της ιδέας τους, 
μέχρι τις 31 Ιουλίου. 

Είναι πλέον γεγονός. Είμαστε πα-
γκόσμιοι πρωταθλητές! Το Toyota 
Cyprus Car Parade 2015 γέμισε 
με αγωνία, σασπένς, ανατροπές αλ-
λά και απίστευτη διασκέδαση. Και 
βγήκαμε όλοι νικητές. Σε μια γιορ-
τή για τα 50 χρόνια της Toyota στην 
Κύπρου που διοργάνωσε η εταιρεία 
Δικράν Ουζουνιάν και ΣΙΑ Λτδ ως 
επίσημος αντιπρόσωπος της Toyota 
στην Κύπρο, έγινε αυτό που όλοι πε-
ριμέναμε! Την Κυριακή 7 Ιουνίου, 
στο ΓΣΠ Λευκωσίας, 744 Toyota  
παρέλασαν σε μία εντυπωσιακή πο-

μπή. Στην κυριολεξία ισοπεδώσα-
με το παλιό ρεκόρ που είχαν οι Δα-
νοί με 426 αυτοκίνητα. Τα Toyota 
της Κύπρου το είπαν και το έκαναν! 
Πάτησαν γκάζι και έγραψαν ιστο-
ρία, οδηγώντας τη χώρα μας στην 
κορυφή του κόσμου. Το μόνο που 
απομένει πλέον είναι και η επίση-
μη επιβεβαίωση από τον οργανισμό 
Guinness, την οποία θα έχουμε σε λί-
γες μέρες. Αυτό το ρεκόρ ήρθε για να 
μείνει. Και αν ποτέ μας το πάρουν, θα 
είμαστε όλοι εδώ για να το φέρουμε 
και πάλι πίσω.

Η κατασκευαστική εταιρεία LOIS 
Builders στο πλαίσιο της Εταιρικής 
Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Ευ-
θύνης, ανέλαβε την πρωτοβουλία να 
συμμετάσχει στην εκστρατεία συλλο-
γής ρουχισμού, που διοργανώνει ο 
Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου 
μαζί με τον μη κερδοσκοπικό περι-
βαλλοντικό οργανισμό Ανάκυκλος 
Περιβαλλοντική. Το προσωπικό της 
LOIS Builders προσέφερε απλόχε-
ρα διάφορα είδη ρουχισμού, παπού-
τσια, σεντόνια, κουρτίνες, τσάντες, ζώ-

νες κ.ά. για τον σκοπό αυτό. Ο Ανάκυ-
κλος, με τη λήξη της εκστρατείας, θα 
προσφέρει χρηματική εισφορά στον 
Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου. 
Με τον τρόπο αυτό, η LOIS Builders 
για ακόμη μια φορά με αίσθημα ευ-
θύνης απέναντι στον άνθρωπο και 
στο περιβάλλον συμβάλλει έμπρακτα 
στη στήριξη του συνανθρώπου μας 
και παροτρύνει και άλλες εταιρείες να 
συμμετάσχουν στην εκστρατεία συλ-
λογής ρουχισμού, η οποία θα συνεχι-
στεί μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Editorial  Θέματα
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για να μπορέσει να υλοποιηθεί άμεσα 
το έργο. «Σ’ εσάς εναπόκειται, κ. Δήμαρ-
χε», είπε ο Πρόεδρος απευθυνόμενος 
στον Δήμαρχο Στροβόλου Λάζαρο Σαβ-
βίδη. Επίσης, προγραμματίζεται αναδό-
μηση δύο τριώροφων πολυκατοικιών 
στον Κυβερνητικό Οικισμό Στρόβολος 
ΙΙΙ, με συνολικό κόστος €1,5 εκ.

Έργα σε Έγκωμη, Αγλαντζιά,
Λατσιά, Δάλι, Λακατάμεια
Για τον Δήμο Έγκωμης προβλέπεται κά-
λυψη του ποταμού Κλήμου, με συνολικό 
κόστος €2 εκ.

Για τον Δήμο Αγλαντζιάς προβλέ-
πεται βελτίωση της Λεωφόρου Αγλα-
ντζιάς και μέρους των Λεωφόρων Λάρ-
νακας και Αμμοχώστου, συνολικού κό-
στος €15,8 εκ. Για το συγκεκριμένο έργο 
ο Πρόεδρος είπε ότι ισχύουν τα όσα εί-
χε πει για τον Στρόβολο. «Κατανοούμε τα 
προβλήματα των επηρεαζομένων, αλλά 
θα πρέπει επιτέλους να έχουμε και οδι-
κά δίκτυα που να παρέχουν ασφάλεια», 
ανέφερε ο Πρόεδρος.

Για τον Δήμο Λατσιών ανέφερε ότι 
θα γίνει αναδόμηση τριών τριώροφων 
πολυκατοικιών στον Κυβερνητικό Οικι-
σμό Άγιος Ελευθέριος, με συνολικό κό-
στος €2 εκ. και ανέγερση νέου Κέντρου 
Υγείας με συνολικό κόστος €2,7 εκ.

Για το Δήμο Ιδαλίου θα γίνουν έρ-
γα γι’ ανάπλαση του πυρήνα του Δήμου, 
συνολικού κόστους €1,5 εκ., καθώς και 
διαμόρφωση αρχαιολογικού πάρκου 
στον χώρο του αρχαίου Ιδαλίου, συνο-
λικού κόστους €400 χιλ.

Όσον αφορά τον Δήμο Λακατάμει-
ας και την αναβάθμιση του γηπέδου, ο 
Πρόεδρος έκανε έκκληση να επισπευ-
σθούν οι μελέτες και η αδειοδότηση, 
αναφέροντας ότι υπάρχει το ενδεχόμε-
νο, αν επιτευχθεί αυτό, εντός του 2016 
να εκτελεστεί το έργο. Όπως είπε, είχε 
επικοινωνία με τον ΚΟΑ και είναι έτοι-
μοι να βοηθήσουν, ώστε να τεθεί ο χορ-
τοτάπητας στο γήπεδο, αλλά μέχρι στιγ-

μής δεν υπάρχουν οι αναγκαίες μελέτες 
και αδειοδοτήσεις. Είπε, επίσης, ότι το 
αίτημα για την παραχώρηση χώρου δεν 
μπορεί να γίνει, διότι είναι μέσα στον πο-
ταμό και επηρεάζει το περιβάλλον, «γι’ 
αυτό και θα δούμε πώς μπορούμε να το 
αντιμετωπίσουμε με τις αποθήκες που 
διαθέτει εκεί ο Δήμος».

Νέα έργα στην ύπαιθρο
και σε κοινότητες
Ο Πρόεδρος εξήγγειλε, επίσης, την ανέ-
γερση Περιφερειακής Στέγης Ηλικιω-
μένων στο Παλαιχώρι, που θα καλύπτει 
τις ανάγκες των κοινοτήτων της περιο-
χής (Ασκά, Φτερικούδι, Απλίκι, Φαρμα-
κά, Καμπί και Παλαιχώρι Μόρφου και 
Ορεινής), συνολικού κόστους €2,7 εκ.

Επίσης επέκταση του υφιστάμενου 
δρόμου Καμπιών - Αναλυόντα - Μα-
θιάτη - Σιας, κόμβος Σιας, με συνολικό 
κόστος €1,2 εκ. Θα ανεγερθεί επίσης 
Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου στην 
Ευρύχου, με συνολικό κόστος €3,3 εκ.

Θα γίνουν αντιπλημμυρικά έργα στη 
βιομηχανική περιοχή Πέρα Χωρίου 
Νήσου, με συνολικό κόστος €1 εκ. και 
κατασκευή αποχετευτικού Συστήματος 
του Συμπλέγματος Σολέας, με συνολι-
κό κόστος 15 εκ. Εντός του έτους θα λει-
τουργήσει επίσης ο σταθμός ασθενοφό-
ρων στην Κοινότητα Κλήρου.

Έργα γενικής ωφελείας
Εκτός από τα πιο πάνω έργα που αφο-
ρούν συγκεκριμένους Δήμους ή Κοινό-
τητες, υπάρχει μία κατηγορία έργων από 
τα οποία όφελος θα αποκομίσουν ευρύ-
τερες περιοχές στην πόλη και επαρχία 
Λευκωσίας. Μεταξύ αυτών η αξιοποί-
ηση επεξεργασμένων λυμάτων πόλεων 
και αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού 
Δυτικής Λευκωσίας, με συνολικό κό-
στος €6,5 εκ. Επίσης επέκταση, γενική 
ανακαίνιση και διαμόρφωση των Κε-
ντρικών Φυλακών, συνολικού κόστους 
€9,7 εκ. (νέα φάση).

Περιλαμβάνονται, ακόμα, διαμορφώ-
σεις και επεκτάσεις εργαστηρίων και 
υποδομών όλων των Τεχνικών Σχο-
λών στη Λευκωσία, με συνολικό κόστος 
€700 χιλιάδες, αλλά και έργα βελτίωσης 
και αναβάθμισης κτιριακών και άλλων 
υποδομών στην Αγγλική Σχολή Λευκω-
σίας, με συνολικό κόστος €4 εκ. Θα γί-
νουν επίσης ασφαλτικές επαλείψεις του 
κύριου οδικού δικτύου στην επαρχία 
Λευκωσίας, συνολικού κόστους €3 εκ.

Αρχαιολογικό Μουσείο
Ο Πρόεδρος εξήγγειλε, επίσης, τη λήψη 
πολιτικής απόφασης για την προκήρυξη 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού -εντός του 
2016- για την ανέγερση νέου Αρχαιολο-
γικού Μουσείου με δαπάνη ύψους €50 
εκ. «Δρομολογούμε δηλαδή ένα έργο 
που το κράτος όφειλε στην πατρίδα μας 
εδώ και χρόνια, και ιδιαίτερα στην πρω-
τεύουσα. Αποτελεί ένα έργο τιμής στην 
ιστορία των 8 χιλιάδων χρόνων του τό-
που μας», ανέφερε.

Το νέο μουσείο θα ανεγερθεί στον 
χώρο του παλιού Γενικού Νοσοκομεί-
ου. Ο Πρόεδρος είπε ότι για το θέμα δια-
γωνισμών επίδειξης ενδιαφέροντος για 
μεθόδους ανέγερσης και άλλα κρίθηκε 
από ειδήμονες πως είναι αδύνατον να 
βρεθούν ενδιαφερόμενοι. Εξάλλου, πρό-
σθεσε, αν θα γίνει ένα Μουσείο, να γίνει 
όπως πρέπει χωρίς πολυκατοικίες ή άλ-
λους χώρους να το περιβάλλουν.

Έργο ζωής για Λευκωσία
Τέλος, ο Πρόεδρος εξήγγειλε ένα έρ-
γο ζωής για τη Λευκωσία, όπως το χα-
ρακτήρισε.

«Έχουμε αποφασίσει να προχωρή-
σουμε με την επίλυση του διαχρονικού 
προβλήματος υδροδότησης της μείζονος 
Λευκωσίας, με μεταφορά νερού από το 
εργοστάσιο αφαλάτωσης Βασιλικού. Οι 
μελέτες ολοκληρώνονται το 2015 και το 
έργο θα αρχίσει να υλοποιείται μέσα στο 
2016», ανέφερε.

Οι λάτρεις του καφέ στην Κύπρο 
μπορούν τώρα να απολαμβάνουν 
καθημερινά μία δροσιστική γευστι-
κή τόνωση όπου και αν βρίσκονται 
και όποτε το χρειάζονται, με τη νέα 
προσθήκη στη σειρά έτοιμων κα-
φέδων Discoveries® των Starbucks.  
Αυτό το καλοκαίρι λανσάρεται στην 
κυπριακή αγορά ο έτοιμος καφές 
Starbucks Discoveries® Cappuccino, 
ένας δροσερός συνδυασμός πλούσι-
ου espresso, με απαλό και κρεμώ-
δες γάλα και νότες κακάο, ελαφρώς 
γλυκό, εμπνευσμένο από το πολυα-
γαπημένο cappuccino που προσφέ-
ρεται στις καφετέριες Starbucks. Δια-

τηρείται στο ψυγείο και είναι ιδανικό 
για κατανάλωση όποια ώρα θέλετε, 
όπου και αν βρίσκεστε. Εμπνευσμέ-
νο από τους καφέδες που προσφέ-
ρονται στις καφετέριες Starbucks, το 
Starbucks Discoveries® Cappuccino 
είναι φτιαγμένο από άριστης ποιό-
τητας και με πιστοποίηση Fairtrade 
100% καφέ Arabica και ζάχαρη και 
κακάο, που καλλιεργούνται και δια-
κινούνται μέσα από ηθικές διαδικα-
σίες. Οι έτοιμοι καφέδες Starbucks 
Discoveries® είναι διαθέσιμοι σε 
όλες τις υπεραγορές, mini market, 
φούρνους και περίπτερα σε όλη την 
Κύπρο. 
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Αφίξεις  Σημαντική αύξηση τουριστών από Αγγλία, Ισραήλ, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία και Αυστρία, την
ίδια ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη έργα, τα οποία αναμένεται να αναβαθμίσουν το προϊόν της χώρας 

Τ
όσο τα τελευταία στοιχεία σε 
σχέση με τις αφίξεις τουρι-
στών, όσο και μια σειρά έρ-
γων που έχουν τεθεί σε πο-
ρεία υλοποίησης, δημιουρ-

γούν κλίμα αισιοδοξίας για καλύτερες 
μέρες στον τουρισμό.

ΚΟΤ: Σημαντική αύξηση αφίξεων
Σημαντική αύξηση στις αφίξεις παρου-
σιάζουν η Αγγλία, το Ισραήλ, η Γερμα-
νία, η Ολλανδία, η Γαλλία και η Αυστρία. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνω-
ση του ΚΟΤ, οι αφίξεις από το Ηνωμένο 
Βασίλειο την περίοδο Ιανουαρίου-Μα-
ΐου 2015 αυξήθηκαν κατά 39,140, κα-
ταγράφοντας άνοδο 16,4% σε σύγκριση 
με την ίδια περίοδο το 2014. Από τη Γερ-
μανία την ίδια περίοδο σημειώθηκε αύ-
ξηση 26,5% με αύξηση κατά 7,641  στις 
αφίξεις. Το Ισραήλ παρουσιάζει αύξη-
ση 58.1% με 9,189 περισσότερες αφίξεις 
από το 2014. Η πολιτική ανοικτών αιθέ-
ρων έχει ευνοήσει την αγορά του Ισραήλ. 
Η Γαλλία παρουσιάζει αύξηση 44,7% με 
4,240 περισσότερες αφίξεις και η Ολλαν-
δία αύξηση 40,7% αντίστοιχα, με 2,326 
αφίξεις. Αμφότερες οι αγορές δείχνουν 
ενθαρρυντικές αυξητικές επιδόσεις σε 
σύγκριση με την περυσινή περίοδο. Η 
Αυστρία παρουσιάζει αύξηση 76,1% με 
3,973 περισσότερες αφίξεις.

Βελτίωση αξιοπιστίας
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 
(ΚΟΤ) αναφέρει ότι αξιοποιεί τη νέα δυ-
ναμική που έχει δημιουργηθεί με τη 

βελτίωση της αξιοπιστίας και συνεργα-
σίας του με Οργανωτές Ταξιδιών και 
Αεροπορικές Εταιρείες στις πιο πάνω 
χώρες. Σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, που είναι 
η δεύτερη μεγαλύτερή μας αγορά, προ-
σπάθεια του Οργανισμού, σημειώνεται, 
είναι να περιοριστεί η μείωση στο 25% 
συνολικά το 2015. Μέχρι στιγμής πα-
ρατηρείται μείωση στις αφίξεις της τά-
ξης του 18.4%.

Η ανακοίνωση του ΚΟΤ έρχεται μετά 
τη δημοσιοποίηση αφίξεων τουριστών 
περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2015 
από τη Στατιστική Υπηρεσία. Με συνο-
λικά 698.931 αφίξεις, η περίοδος Ια-
νουαρίου - Μαΐου, παρουσιάζει αύξη-
ση της τάξης του 9,6% σε σύγκριση με 
το 2014 και 13,5%, σε σύγκριση με το 
2013. Ο δε Μάιος, με 307.449 αφίξεις 
αποτελεί ιστορικά την καλύτερη επίδο-
ση μετά τον Μάιο του 2001. Με τους 
5 πρώτους μήνες του ημερολογιακού 
έτους να έχουν ολοκληρωθεί, αναφέρε-
ται, έχουμε  περίπου 29% του αναμενό-
μενου συνόλου αφίξεων έτους, γεγονός 
που σε συνδυασμό με τις ενημερώσεις 
από τα γραφεία εξωτερικού ΚΟΤ, τις 
στατιστικές και προβλέψεις αεροπορι-
κών θέσεων της Hermes Airports και τις 
επαφές του Οργανισμού με συνεργάτες 
εταίρους, μας δίνουν μια ένδειξη για την 
πορεία της τουριστικής χρονιάς. «Ο Ορ-
γανισμός παρακολουθεί στενά τις εξε-
λίξεις των τουριστικών μας αγορών και 
έχει καθιερώσει ομάδα αξιολόγησης και 
παρακολούθησης της πορείας του του-
ρισμού πάνω σε μηνιαία βάση, που μα-

ζί με τα Γραφεία του ΚΟΤ στο εξωτερι-
κό και τους συνεργάτες μας προβαίνουν 
στις αναγκαίες εισηγήσεις/δράσεις για 
βελτίωση των αφίξεων για όλη τη διάρ-
κεια του έτους», προστίθεται. Εάν πρό-
κειται να πετύχουμε τη μεγάλη αλλαγή, 
αναφέρει ο ΚΟΤ, θα πρέπει όλοι οι εταί-
ροι να εργαστούν σκληρά και συντονι-
σμένα με απώτερο σκοπό τα ξενοδοχεία 
να παραμένουν ανοικτά κατά τη χειμε-
ρινή περίοδο. «Η συμβολή των τοπικών 
Αρχών στην όλη προσπάθεια, είναι επί-
σης μεγίστης σημασίας στη επίτευξη του 
στόχου», καταλήγει η ανακοίνωση.

All inclusive: Δυναμική 
πραγματικότητα με κινδύνους
Το All inclusive αποτελεί μια δυναμική 
πραγματικότητα στην τουριστική βιομη-
χανία με κινδύνους για την αειφορία του 
τουρισμού, εκτιμά η Αναπληρώτρια Γε-
νική Διευθύντρια του ΚΟΤ, Αννίτα Δη-
μητριάδου. Μιλώντας στην παρουσίαση 
της μελέτης με θέμα τον θεσμό του All 
inclusive, είπε πως «στις τουριστικές πε-
ριοχές που λειτουργεί μεγάλος αριθμός 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με τον θε-
σμό του «All Inclusive» παρατηρούνται 
αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις σε παρεμφερείς υπηρεσί-
ες και στην τοπική κοινωνία, όπως στα 
κέντρα αναψυχής, τις εκδρομές, τα κα-
ταστήματα πώλησης «souvenir», περί-
πτερα, «supermarkets», κλπ». O τουρί-
στας, περιορισμένος στο ξενοδοχείο του, 
δεν έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί και 
να απολαύσει τον πολιτιστικό πλούτο, 

να βιώσει την ποικιλομορφία της χώρας 
και την πραγματική φιλοξενία των κατοί-
κων της, στοιχεία που ενισχύουν τη χώ-
ρα μας με ένα πολύ σημαντικό ανταγω-
νιστικό πλεονέκτημα το οποίο θα πρέπει 
να διατηρηθεί, πρόσθεσε. Η κ. Δημητρι-
άδου είπε ότι πραγματοποιήθηκαν συ-
ναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους 
Φορείς της Πάφου και αποφασίστηκε η 
υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων σε 
συνεργασία με αρκετές ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις της Πάφου που προσφέ-
ρουν όρους διαμονής «All Inclusive» 
και οι οποίες δεσμεύτηκαν να στηρίξουν 
την όλη προσπάθεια.

«Κυριότερες δράσεις είναι το πρό-
γραμμα «Ambassador», η Αυθεντική 
Γωνιά σε χώρο του ξενοδοχείου, η δη-
μιουργία `Logo - Destination Pafos` το 
οποίο θα απονέμεται σε επιχειρήσεις οι 
οποίες θα πληρούν συγκεκριμένα κρι-
τήρια, ετοιμασία χάρτη με τις πιστοποιη-
μένες επιχειρήσεις. Αυτό που απαιτείται 
είναι συνεχής αξιολόγηση των αποτελε-
σμάτων από την εφαρμογή των πιο πά-
νω δράσεων ενώ ιδιαίτερα σημαντική εί-
ναι η δέσμευση όλων των εταίρων να βο-
ηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή για 
την καλύτερη λειτουργία του θεσμού All 
Inclusive, με την προσδοκία ότι η υλο-
ποίηση των δράσεων αυτών θα συμβάλει 
στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώ-
σεων που παρατηρούνται», σημείωσε.

Ζωτικής σημασίας για οικονομία
Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέ-
σμου Αειφόρου Τουρισμού Φίλιππος 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Αέρας αλλαγών με
    εμπλουτισμό προϊόντος
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Π. Δρουσιώτης, στον δικό του χαιρετι-
σμό, είπε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην 
Κύπρο καθιστούν ξεκάθαρο ότι η σημα-
σία του τουρισμού για την κυπριακή οι-
κονομία είναι σήμερα ακόμη πιο ζωτική. 
«Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι οι του-
ρίστες έχουν γίνει πιο απαιτητικοί, ανα-
ζητούν εμπειρίες από τις διακοπές τους, 
εμπειρίες που θα τις θυμούνται μια ολό-
κληρη ζωή. Θέλουν όταν βρίσκονται στις 
όμορφες παραλίες και τα ξενοδοχεία της 
Κύπρου να μπορούν να το αντιλαμβάνο-
νται από τα κυπριακά φαγητά και ποτά, 
από τους φιλόξενους Κύπριους που θα 
τους σερβίρουν, από τα ενδημικά φυτά 
που θα συναντούν στις εξορμήσεις τους. 
Αυτά και πολλά άλλα είναι τα χαρακτη-
ριστικά που προσπαθεί να αναδείξει το 
CSTI μέσα από τα προγράμματα αει-
φορίας που εφαρμόζει στην Κύπρο», 
πρόσθεσε. Μέσα από αυτό το καινοτό-
μο εγχείρημα, συνέχισε, προτείνουμε 
την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων πρω-
τοβουλιών που θα ενθαρρύνουν τη με-
γαλύτερη τουριστική δαπάνη στην το-
πική οικονομία, την αύξηση της ικανο-
ποίησης των πελατών με την εμπειρία 
των διακοπών και τις επαναλαμβανόμε-
νες επισκέψεις βοηθώντας να εξασφα-
λιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 
της Πάφου ως τουριστικός προορισμός. 
«Η έμφαση έχει δοθεί σε ξενοδοχεία ‘All 
Inclusive’, δεδομένου ότι αποτελούν την 
πλειοψηφία των κλινών στην Πάφο. Το 
παρόν έργο αποτελεί συνέχεια της έρευ-
νας η οποία διεξήχθη από το Brighton 
Hospitality Research Group (BHRG), με 
στόχο τον εντοπισμό και την ανάληψη 
πιθανών πρωτοβουλιών με στόχο την 
αύξηση των δαπανών των τουριστών 
στην Επαρχία της Πάφου. Η υλοποίη-
ση του έργου έχει ανατεθεί στην PwC 
Κύπρου. Έχει εντοπιστεί ένας συγκεκρι-
μένος αριθμός επιμέρους προορισμών 
εντός της Επαρχίας, βάσει του υφιστά-
μενου δικτύου δημοσίων μεταφορών 
και της δυνατότητας διασύνδεσής τους 
με τα σημεία έλξης της Επαρχίας. Έχουν 
διεξαχθεί εποικοδομητικά εργαστήρια 
με την ενεργό εμπλοκή των συμμετεχό-
ντων», συμπλήρωσε. Ανέφερε, επίσης, 
ότι στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν 
ήδη εκπαιδευτεί «πρεσβευτές» από 10 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιο-
χής που προσφέρουν πακέτα διακοπών 
«All Inclusive».

Ελεύθερη Αμμόχωστος
Διαγωνισμός για μαρίνα Παραλιμνίου 
Ενδιαφερόμενοι επενδυτές που επιθυ-
μούν να αναπτύξουν τη μαρίνα Παραλι-
μνίου μπορούν να υποβάλουν σχετική 
αίτηση ώς τις 30 Οκτωβρίου στις 12.00 
το μεσημέρι, όπως αναφέρεται στη σχε-
τική προκήρυξη που δημοσιεύεται στο 
ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβά-
σεων της Κυβέρνησης. Ενδιαφερόμε-
να μέρη έχουν ώς τις 16/10/2015 στις 
12:00 για να υποβάλουν οποιοδήπο-
τε αίτημα για διευκρινίσεις. Το Υπουρ-
γείο προσκαλεί την κατάθεση προτά-
σεων από ενδιαφερόμενα μέρη για την 
αδειοδότηση για χρήση της κυβερνητι-
κής γης και της παραθαλάσσιας περιο-
χής για ανάπτυξη της Μαρίνας Παραλι-
μνίου. Τονίζεται παράλληλα ότι η προ-
κήρυξη δεν αφορά προσφορά για δη-
μόσιο έργο αλλά αίτημα αδειοδότησης 
για χρήση της κυβερνητικής γης και της 
παραθαλάσσιας περιοχής για ανάπτυξη 
της Μαρίνας.

Λάρνακα
Φοινικούδες και
Μακένζι αλλάζουν όψη
Καινούργια όψη με ομοιόμορφες 
ομπρέλες και κρεβατάκια χρώματος 

μπεζ, αποκτούν αυτές τις μέρες οι δύο 
παραλίες της Λάρνακας, Φοινικούδες 
και Μακένζι, αφού άρχισαν να αντικαθί-
στανται τα παλιά που υπήρχαν μέχρι πέ-
ρυσι. Όπως ανέφερε ο Δημοτικός Γραμ-
ματέας, Λευτέρης Εμπεδοκλής, όταν ο 
Δήμος Λάρνακας ανέλαβε τη διαχεί-
ριση των δύο παραλιών, δηλαδή Φοι-
νικούδων και Μακένζι, αποφασίστηκε 
όπως αντικατασταθούν οι ομπρέλες και 
τα κρεβατάκια προκειμένου να υπάρχει 
ομοιομορφία τόσο στο χρώμα όσο και 
στο μέγεθος. Πρόσθεσε ότι την επόμενη 
εβδομάδα θα φτάσουν στη Κύπρο και 
τα νέα κρεβατάκια, ιταλικής κατασκευ-
ής όπως και οι ομπρέλες, που έχουν 
παραγγελθεί. Σύμφωνα με τον κ. Εμπε-
δοκλή, το δίχτυ των κρεβατιών θα είναι 
μπεζ και ο σκελετός τους άσπρος. Επί-
σης, μαζί με τις ομπρέλες και τα κρεβα-
τάκια θα τοποθετηθούν σύντομα στις πα-
ραλίες και τραπεζάκια, τα οποία έχουν 
αγοραστεί από εταιρεία στην Κύπρο. Ση-
μειώνεται ότι τη μόνη παραλία εντός 
των δημοτικών ορίων Λάρνακας που θα 
εξακολουθήσουν να διαχειρίζονται ιδι-
ώτες, βάσει συμβολαίου, είναι η παρα-
λία της Καστέλας, παρά το ψαρολίμανο, 
στη Λεωφόρο «Τάσου Μητσόπουλου».

Πάφος
Βελτιώνεται η τουριστική κίνηση
Ο πρόεδρος του τοπικού ΠΑΣΥΞΕ Πά-
φου, Θέμης Φιλιππίδης, δήλωσε πως 
στην Επαρχία Πάφου η κατάσταση άρ-
χισε και βελτιώνεται μετά το μικρό μού-
διασμα που είχε τους πρώτους μήνες 
του Απρίλη. Ο ΠΑΣΥΞΕ Πάφου, είπε, 
εύχεται η τουριστική κίνηση να κυμαν-
θεί τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα με την 
περυσινή χρονιά. «Υπάρχει μια μείω-
ση σε ό,τι αφορά τη ρωσική αγορά, αλλά 
υπάρχει μια αντίστοιχη αύξηση σε ό,τι 
αφορά την αγορά της Βρετανίας καθώς 
επίσης και μια μικρή αλλά σημαντική 
αύξηση σε ό,τι αφορά τις χώρες της Κε-
ντρικής Ευρώπης και ιδιαίτερα τη Γερ-
μανία», ανέφερε. Αυτό, πρόσθεσε, για 
τον Σύνδεσμο Ξενοδόχων Πάφου είναι 
πολύ σημαντικό. Ο κ. Φιλιππίδης προέ-
βη σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνά-
ντησης που έγινε στο Δημοτικό Μέγαρο 
Πάφου, με αντικείμενο την παρουσίαση 
πρότασης για τη μείωση των αποβλήτων 
παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων 
και συναφών χώρων μαζικής παραγω-
γής αποβλήτων.

Λεμεσός
Ιδιωτικοποίηση Λιμανιού
Δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστη-
μα σύναψης συμβάσεων ο διαγωνισμός 
για την ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού 
της Λεμεσού. Στην πρόσκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος το Υπουργείο Με-
ταφορών, ως αναθέτουσα Αρχή, καλεί 
πιθανούς επενδυτές να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους για μια σειρά από υπη-
ρεσίες του λιμένα Λεμεσού. Καταληκτι-
κή ημερομηνία για την αποστολή προ-
σκλήσεων είναι τα μεσάνυχτα της 12 
Αυγούστου 2015.

Ο διαγωνισμός είναι κατατετμημέ-
νος σε τρία μέρη, τα οποία αφορούν 
την παραχώρηση άδειας για τον σταθ-
μό εμπορευματοκιβωτίων, την παρα-
χώρηση άδειας για παροχή θαλάσσιων 
υπηρεσιών και την παραχώρηση άδειας 
σε σχέση με ένα τερματικό πολλαπλών 
χρήσεων. Σύμφωνα με την προκαταρ-
κτική εκτίμηση της αναθέτουσας Αρχής, 
η διάρκεια της παραχώρησης άδειας 
για τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων 
και το τερματικό πολλαπλών χρήσεων 
αναμένεται να κυμανθεί από 25 έως 30 
χρόνια και για τις θαλάσσιες υπηρεσίες 
από 10 έως 20 χρόνια.
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Τ
ην ικανοποίησή του σε σχέ-
ση με τους στόχους που 
έχουν τεθεί για τις επόμε-
νες χρονιές αλλά και για 
τον τρόπο που προχωρεί η 

εφαρμογή του Προγράμματος Οικονο-
μικής Προσαρμογής (ΠΟΠ), εξέφρασε 
ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμ-
βουλίου, Δημήτρης Γεωργιάδης, σημει-
ώνοντας, ωστόσο, πως υπάρχουν καθυ-
στερήσεις σε σχέση με την εφαρμογή 
του ΓεΣΥ και πως “οι μεταρρυθμίσεις 
έπρεπε να προχωρήσουν λίγο πιο γρή-
γορα και αποτελεσματικά”. Ταυτόχρονα, 
ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος μιλούσε κα-
τά την παρουσίαση της εαρινής έκθε-
σης και έκθεσης προόδου του Συμβου-
λίου, τόνισε ότι “αν δεν λυθεί το πρόβλη-
μα (των μη εξυπηρετούμενων δανείων) 
στον τραπεζικό τομέα, θα καταλήξουμε 
να έχουμε ζόμπι τράπεζες”.

Νωρίς η συζήτηση για
έξοδο από μνημόνιο
Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε πως “ίσως 
να είναι νωρίς να λέμε το πότε θα βγούμε 
από το μνημόνιο”, προσθέτοντας ότι “όταν 
έρθει εκείνη η ώρα, η Κυβέρνηση θα 
πρέπει να ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά”. 
“Αν μείνουμε κάτω από το μνημόνιο, σε 
πολιτικό επίπεδο θα πουν πως θα έχου-
με λιγότερη ευελιξία στο να παίρνουμε 
αποφάσεις για το τι θα κάνουμε”, ανέφε-
ρε, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι σήμερα η 
αξιολόγηση των κυπριακών κρατικών 
ομολόγων βρίσκεται σε μη επενδυτική 
βαθμίδα και “οι πολιτικοί πρέπει να απα-
ντήσουν κατά πόσον αξίζει αυτό το ρίσκο, 
να αυξήσουμε το κόστος χρηματοδότη-
σης της Κύπρου, απλώς για να πούμε ότι 
βρισκόμαστε εκτός μνημονίου”.

“Το Συμβούλιο θεωρεί ότι στην πε-
ρίπτωση κατά την οποία η πιστοληπτι-
κή αξιολόγηση της Κύπρου παραμείνει 
σε μη επενδυτική βαθμίδα μετά τον τερ-
ματισμό του ΠΟΠ, υπάρχει σημαντικός 
κίνδυνος τα χρηματοπιστωτικά ιδρύμα-
τα της Κύπρου να απολέσουν τη δυνα-
τότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση 
από την ΕΚΤ, για εξασφάλιση της απα-
ραίτητης ρευστότητας, με αρνητικό επα-
κόλουθο στη γενική χρηματοδότηση της 
οικονομίας”, σημείωσε. Επιπρόσθετα, 
συνέχισε, μια τέτοια εξέλιξη δυνατόν να 
επηρεάσει αρνητικά και τη ζήτηση για 
ομόλογα που εκδίδει ή εγγυάται η Κυ-
πριακή Δημοκρατία, όσο και το κόστος 
δανεισμού της.

Ο κ. Γεωργιάδης, αφού εξήγησε πως 
η καθυστέρηση στην έκδοση της έκ-
θεσης οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρ-
ξε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης της οικονομίας από την 
Τρόικα και επομένως στη λήψη κά-
ποιων μακροοικονομικών παραμέτρων, 
είπε ότι η καθυστέρηση στην εφαρμογή 
του ΠΟΠ σημαίνει πως υπάρχει κίνδυ-
νος να μη γίνουν οι αναγκαίες μεταρ-
ρυθμίσεις είτε αυτές αφορούν, μεταξύ 
άλλων, τη δημόσια υπηρεσία, είτε τις ιδι-
ωτικοποιήσεις και το άνοιγμα των υπη-
ρεσιών και των κλειστών επαγγελμάτων.

Παράλληλα, χαιρέτισε την προσπά-
θεια μεταρρύθμισης που γίνεται στον  
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα 
και την προσπάθεια διασύνδεσης της 
παραγωγικότητας του κάθε υπαλλήλου 

με τη μισθοδοσία του και το πώς αυτός 
θα προάγεται. Θα πρέπει να ληφθούν 
πολλοί παράγοντες υπόψη όπως είναι η 
παραγωγικότητα, η δυνατότητα του κρά-
τους να πληρώνει και να γίνει σύγκριση 
με τα ίδια επαγγέλματα στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα και στην Ε.Ε., ανέφερε και 
εξέφρασε την ανάγκη «να ζυγίζουμε τα 
πάντα με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο 
συμφέρον». Εξήγησε ότι είναι δύσκολο 
να πεις ποιοι υπεραμείβονται στον δη-
μόσιο τομέα, γιατί αυτό πρέπει να το ζυγί-
σεις με την ποιότητα που σου δίνει ένας 
τομέας, κάτι που δεν κάναμε, όπως είπε.

Δημοσιονομική εξυγίανση
Στην έκθεσή του, το Συμβούλιο θεωρεί 
σημαντική τη συνέχιση της προσπά-
θειας της Κυβέρνησης για δημοσιονο-
μική εξυγίανση, η οποία είναι απαραί-
τητη προϋπόθεση για σταθερότητα και 
ανάπτυξη, όπως και τη μεταρρύθμιση 
της διαδικασίας για κατάρτιση του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού, ο οποίος αντι-
κατοπτρίζει τη δημοσιονομική πολιτι-
κή ανά έτος.

Σημειώνεται ότι η προσπάθεια θα 
πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στη δια-
μόρφωση των συνθηκών για χρηστή δι-
ακυβέρνηση, διασφάλιση κρατικών και 
διοικητικών ικανοτήτων, ενίσχυση των 
δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτι-
κής, την εφαρμογή νέων διαθέσιμων τε-

χνολογιών και των μεταρρυθμίσεων, την 
κατοχύρωση της διαφάνειας, τον έλεγ-
χο της διαφθοράς, τη βελτίωση της αξι-
οπιστίας και της αποτελεσματικότητας 
των θεσμών. Αναφέρεται επίσης ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, η μεταρρύθμιση και η 
βελτίωση των θεσμών του κράτους θα 
πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο 
της κυβερνητικής πολιτικής.

Συνταξιοδοτικό
Σε σχέση με το συνταξιοδοτικό σύστη-
μα, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι το Συμβού-
λιο εξακολουθεί να θεωρεί επιτακτική 
ανάγκη τον επανασχεδιασμό και τη με-
ταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου που 
ρυθμίζει όλους τους πυλώνες του συντα-
ξιοδοτικού συστήματος στην Κύπρο. “Το 
ανώτατο όργανο που εποπτεύει, πρέπει 
ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει πόσα συ-
νταξιοδοτικά ταμεία έχουμε, τι χρωστούν, 
πόσα είναι τα μέλη τους, ποια είναι τα ελ-
λείμματά τους και ποια είναι τα περιουσι-
ακά τους στοιχεία για να αρχίσουμε από 
σήμερα να προγραμματιζόμαστε για να 
μην τα βρούμε μπροστά μας ύστερα από 
λίγα χρόνια”, επισήμανε.

Υγεία
Επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat σε 
σχέση με το κόστος υγείας, ο κ. Γεωργιά-
δης είπε ότι αυτό ανέρχεται στην Κύπρο 
στο 7% του ΑΕΠ και στην υπόλοιπη Ευ-
ρώπη στο 14% του ΑΕΠ, τονίζοντας ότι 

ένας λάθος σχεδιασμός θα επιφέρει κίν-
δυνο στα δημόσια οικονομικά.

Εκπαίδευση
Αναφερόμενος σε διαθέσιμα στοιχεία 
από τη Eurostat σε σχέση με τον τομέα 
της εκπαίδευσης, ο κ. Γεωργιάδης πα-
ρουσίασε γραφήματα λέγοντας ότι μει-
ώσαμε διαχρονικά τον αριθμό μαθητών 
ανά τάξη και έτσι προσλήφθηκαν περισ-
σότεροι καθηγητές με την Κύπρο να βρί-
σκεται λίγο κάτω από τον μέσο αριθμό 
μαθητών ανά τάξη στην Ε.Ε. Αναφέρθηκε, 
επίσης, στις διδακτικές ώρες ανά δάσκα-
λο, οι οποίες συγκρίνονται ευνοϊκά με την 
υπόλοιπη Ευρώπη. Αναφέροντας πως το 
ότι αμείβεται καλά κάποιος ή ότι έχου-
με πολλούς σε έναν τομέα “δεν σημαίνει 
πως είναι κακό”, εξέφρασε την ανάγκη 
να γίνει μελέτη σύγκρισης “κατά πόσον 
το αποτέλεσμα που παίρνουμε αντικατο-
πτρίζει εκείνο που μας στοιχίζει”.

Ανέφερε, επίσης, ότι αυτή η άσκηση 
πρέπει να γίνει για όλη τη δημόσια υπη-
ρεσία και αναφέρθηκε στην ανάγκη να 
ενεργήσουμε άμεσα για να μην “βρού-
με ξανά μπροστά μας” αυτά τα θέματα.

Είπε ακόμη ότι η παιδεία στην Κύ-
προ στοιχίζει 6,5% στα συνολικά έσοδα 
του κράτους και στην Ευρώπη 4,8% και 
διερωτήθηκε κατά πόσον είναι πολιτική 
απόφαση να έχουμε τα καλύτερα σχο-
λεία και να υπάρχει αυξημένο κόστος. 
“Η ερώτηση είναι κατά πόσον έχουμε τα 
καλύτερα σχολεία ή μήπως είναι καλύ-
τερα αυτά το κονδύλια να πάνε σε εκπαί-
δευση των καθηγητών ή σε κάτι άλλο”, 
διερωτήθηκε ο κ. Γεωργιάδης. Αναφο-
ρικά με στοιχεία για το κοινωνικό κρά-
τος, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η Κύπρος 
δαπανά το 11,9% του ΑΕΠ σε κοινωνι-
κές παροχές και ο μέσος όρος της Ευ-
ρώπης είναι 20% του ΑΕΠ, με τη Γερ-
μανία που δεν είχε ύφεση όπως την Κύ-
προ να δαπανά το 19% του ΑΕΠ σε κοι-
νωνική στήριξη.

Τραπεζικός τομέας
Απαντώντας σε ερώτηση για την πώ-
ληση δανείων, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι 
“χωρίς να μπορέσει ο τραπεζικός τομέ-
ας να αρχίσει να χρηματοδοτεί την οικο-
νομία μπορεί τα υπόλοιπα που συζητού-
με να είναι λεπτομέρειες πλέον” και εξέ-
φρασε την ανάγκη να ζυγιστούν τα υπέρ 
και τα κατά σε σχέση με το θέμα πώλη-
σης δανείων και διερωτήθηκε κατά πό-
σον “θα αφήσουμε ακόμη 10 χρόνια ζό-
μπι της τράπεζες μας” και “πώς θα δη-
μιουργηθούν θέσεις εργασίας”. “Λάθη 
έκαναν και οι τράπεζες και ο κόσμος που 
δανειζόταν αλλά και οι εποπτικές Αρχές 
που δεν τράβηξαν το χειρόφρενο πιο νω-
ρίς”, είπε, προσθέτοντας ότι “δυστυχώς 
κάποιοι θα βρεθούν σε δύσκολη θέση”.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι “οι πολιτι-
κοί θα πρέπει να ζυγίσουν τα υπέρ και 
τα κατά της κάθε απόφασης” και εξέφρα-
σε την ανάγκη να εξεταστεί το κόστος για 
να αποφευχθεί η κατάσχεση ενός σπι-
τιού από την τράπεζα και κατά πόσον θα 
ήταν καλύτερα να εφαρμοστεί ένα πρό-
γραμμα κοινωνικής στήριξης μέσω επι-
βολής “φορολογίας και να αφήσουμε 
το σύστημα να δουλέψει”. “Κόστος είναι 
ο άνεργος που δεν θα βρει δουλειά τα 
επόμενα χρόνια”, κατέληξε.

«Ζόμπι τράπεζες» αν δεν επιλυθούν τα ΜΕΔ
Δημήτρης Γεωργιάδης  Να προχωρήσουν γρηγορότερα οι μεταρρυθμίσεις και
να αντιμετωπιστούν τα ΜΕΔ, τονίζει ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου

   
«Χωρίς να μπορέσει 
ο τραπεζικός τομέας 
ν’ αρχίσει να χρηματοδοτεί 
την οικονομία, μπορεί τα
υπόλοιπα που συζητούμε
να είναι πλέον λεπτομέρειες»
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Απαιτείται συνολική αλλαγή 
επενδυτικής πολιτικής 

Αγορά ακινήτων  Η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των 25 μεγάλων σύνθετων, αναπτυξιακών και εμπλουτιστικών 
έργων θεωρείται απαραίτητη, προκειμένου οι Κύπριοι επιχειρηματίες να προωθήσουν στρατηγικές συνεργασίες με επενδυτές του 

Κυπριακές επιχειρήσεις  Παγκύπρια έρευνα από Cyprus Institute of Marketing (CIM) και Cypronetwork (CMR)

Η 
κυπριακή οικονομία βρί-
σκεται σε πορεία ανα-
στροφής των αρνητικών 
δεδομένων που δημι-
ούργησαν τα γεγονότα 

του Eurogroup του 2013 και επανάκτη-
σης της αξιοπιστίας της. Η επίτευξη θε-
τικού ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ το 
πρώτο τρίμηνο του 2015, οι θετικές αξι-
ολογήσεις που έλαβε η κυπριακή οικο-
νομία από την Τρόικα και τους Οίκους 
Αξιολόγησης και η συμμετοχή σημα-
ντικών ξένων επενδυτών στις κεφαλαι-
ακές αυξήσεις της Τράπεζας Κύπρου 
και της Ελληνικής Τράπεζας, επιβεβαι-
ώνουν τις θετικές προοπτικές της οικο-
νομίας μας και αποτυπώνουν τη σταθε-
ρή ενίσχυση της διεθνούς εμπιστοσύνης 
προς την Κύπρο.

Μακρύς ακόμα ο δρόμος
Έχουμε καλύψει ένα δύσκολο αλλά απα-
ραίτητο τμήμα της διαδρομής προς την 
ανάκαμψη. Ωστόσο, τα προβλήματα στην 
πραγματική οικονομία και στην αγο-
ρά παραμένουν και ο δρόμος που πρέ-
πει να διανύσουμε, μέχρι να φθάσουμε 
στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, είναι 
ακόμη μακρύς. Η οικονομία μας πρέ-
πει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά 
της και αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη 
συνολική αλλαγή της επενδυτικής πο-
λιτικής του κράτους και την αντιμετώ-
πιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της 
οικονομίας.

Ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξε-
ων, ο οποίος αντιπροσωπεύει 25 εται-
ρείες που δραστηριοποιούνται στην 
Κύπρο και εκπροσωπεί συνολικά έργα 

αξίας πέραν των 8 δισεκατομμυρίων 
ευρώ, έχει ως αποστολή του την προ-
ώθηση και υλοποίηση μεγάλων ιδιωτι-
κών αναπτυξιακών έργων στην Κύπρο. 
Στα έργα αυτά, αρκετά από τα οποία δι-
αθέτουν επαρκές επίπεδο ωριμότητας 
που επιτρέπει την ολοκλήρωσή τους σε 
σύντομο χρονικό διάστημα, περιλαμ-
βάνονται γήπεδα γκολφ, μαρίνες, ια-

τρικά και διαγνωστικά κέντρα, κέντρα 
υγείας και ευεξίας, πολυθεματικά πάρ-
κα, κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, ορ-
γανωμένα αθλητικά κέντρα, σχολεία και 
πανεπιστήμια, εμπορικές και οικιστικές 
αναπτύξεις και άλλα.

Η υλοποίηση των έργων αυτών 
μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην 
επανεκκίνηση της οικονομικής δρα-

στηριότητας στη χώρα μας και στη δη-
μιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αρκεί 
ν’ αναφέρουμε ότι προβλέπεται η δημι-
ουργία πέραν των 7.000 θέσεων εργα-
σίας κατά το στάδιο των εργασιών ανέ-
γερσης και κατασκευής των έργων και 
άλλων τόσων κατά το στάδιο της λει-
τουργίας τους, ενώ θα προκύψουν ση-
μαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη κα-
θώς και φορολογικά και άλλα έσοδα για 
το κράτος και επιπρόσθετες επενδυτι-
κές ευκαιρίες, λόγω της ώθησης που θα 
δοθεί στην ευρύτερη οικονομία.

Επιτάχυνση διαδικασιών
Η επιτάχυνση των διαδικασιών αδει-
οδότησης των 25 μεγάλων σύνθετων, 
αναπτυξιακών και εμπλουτιστικών έρ-
γων θεωρείται απαραίτητη προκειμέ-
νου οι Κύπριοι επιχειρηματίες, μέλη 
του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξε-
ων, να προωθήσουν στρατηγικές συ-
νεργασίες με επενδυτές του εξωτερικού 
για την υλοποίησή τους. Όπως δήλωσε 
και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από 
τη βήμα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευ-
σης του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύ-
ξεων, «η προσέλκυση επενδύσεων δεν 
γίνεται με λόγια και εύηχα συνθήματα. 
Απαιτεί οργάνωση, πειστική προσπά-
θεια, γιατί κανένας κάτοχος κεφαλαίων 
δεν θα έπαιρνε περισσότερο από το λο-
γικό ρίσκο για την επένδυσή του. Απαι-
τεί ένα ελκυστικό και σταθερό φορολο-
γικό περιβάλλον. Απαιτεί ένα υγιές τρα-
πεζικό σύστημα. Απαιτεί μία πιο σύγ-
χρονη Δημόσια Υπηρεσία». Το κράτος 
θα πρέπει να συμβάλει με θετικό τρόπο 
προς αυτήν την κατεύθυνση προωθώ-
ντας μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που 
ευνοούν την υγιή επιχειρηματικότητα 
και την απασχόληση.

* Πρόεδρος Συνδέσμου
Μεγάλων Αναπτύξεων

Το Cyprus Institute of Marketing 
(CIM) και Cypronetwork (CMR) πα-
ρουσίασαν τα αποτελέσματα της 1ης 
παγκύπριας έρευνας Μάρκετινγκ. Η 
έρευνα είναι πρωτοποριακή στο είδος 
της, αφού σκοπό έχει να σκιαγραφή-
σει όλες τις πτυχές της εφαρμογής του 
Μάρκετινγκ και Πωλήσεων στις κυ-
πριακές επιχειρήσεις. Η έρευνα ήταν 
παγκύπρια με επαρκή κάλυψη από 
τους κλάδους των υπηρεσιών, εμπο-
ρίου, βιομηχανίας και κατασκευών. Το 
μέγεθος του δείγματος ήταν 400 επι-
χειρήσεις και καλύφθηκαν όλοι οι κλά-
δοι και επαρχίες. Η συλλογή στοιχείων 
έγινε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξε-
ων με τη χρήση ενός δομημένου ερω-
τηματολογίου κατά τον μήνα Μάρτιο 
2015. 

Δεν επενδύουν οι επιχειρήσεις
Αναξιοποίητες αφήνουν τις δυνατότη-
τες του μάρκετινγκ οι περισσότερες κυ-
πριακές επιχειρήσεις, όπως προκύπτει 
από την έρευνα που διεξήγαγε το CIM 
και η CMR Cypronetwork, με πλέον 
χαρακτηριστικό εύρημα το ότι μόνο το 
28% των επιχειρήσεων διαθέτουν σα-
φή Στρατηγική Μάρκετινγκ με αυτόνο-
μο προϋπολογισμό. Επιπλέον, λίγο πε-
ρισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις 
(55%) δήλωσαν ότι δεν έχουν στελέ-
χη που ασχολούνται αποκλειστικά με 
τη λειτουργία του Μάρκετινγκ, ενώ μό-
νο μια στις πέντε επιχειρήσεις διαθέτει 
στο δυναμικό της στελέχη με κατάρτι-
ση στο Μάρκετινγκ (20%). Τα ευρήματα 
της έρευνας καταδεικνύουν απροθυμία 
από πλευράς επιχειρήσεων να επενδύ-

σουν στο μάρκετινγκ, γεγονός άκρως αρ-
νητικό, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεως.  
Όπως προκύπτει από την έρευνα, το πο-
σοστό των επιχειρήσεων που διαθέτουν 
συγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα προ-
ώθησης πωλήσεων ανέρχεται στο 37%, 
με την πλειοψηφία αυτών να προέρχεται 
και πάλι από τον τομέα του τουρισμού 
και τις μεγαλύτερες σε μέγεθος εταιρείες. 

 
Άλλα ευρήματα της έρευνας
• Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις που 
συμμετείχαν στην έρευνα διαθέτουν 
Αυτόνομο Τμήμα/ Διεύθυνση Μάρκε-
τινγκ (28%). Από αυτές οι περισσότε-
ρες προέρχονται από τον τομέα του του-
ρισμού, ενώ εργοδοτούν περισσότερα 
από 50 άτομα. Αξίζει, επίσης, να σημει-
ωθεί ότι περίπου μια στις τέσσερις επι-

χειρήσεις (27%) συνδυάζει το κομμάτι 
του Μάρκετινγκ με άλλα τμήματα της 
εταιρείας και πιο συγκεκριμένα με το 
Τμήμα/ Διεύθυνση Πωλήσεων (15%) 
ή με κάποιο άλλο Τμήμα (12%).
• Υπάρχει «αρκετή» οργάνωση και από-
δοση της λειτουργίας του Μάρκετινγκ στις 
κυπριακές επιχειρήσεις (40%). Όσες επι-
χειρήσεις ανέφεραν ότι αυτή η οργάνω-
ση και απόδοση είναι πολύ  ή πάρα πολύ 
καλή ανέρχονται στο 26%, με μια στις πέ-
ντε να μην έχει  ιδιαίτερα οργανωμένο και 
αποδοτικό μάρκετινγκ (19%). Σαν απο-
τέλεσμα ο μέσος βαθμός οργάνωσης και 
απόδοσης προσδιορίστηκε στο 3,1 στη 
βάση μιας 5-βάθμιας κλίμακας. 
• Η τάση δεν διαφοροποιείται σημαντικά 
σε σχέση με την οργάνωση και απόδοση 
της λειτουργίας της προώθησης των πω-

λήσεων στις επιχειρήσεις αφού και πάλι 
η πλειοψηφία  των συμμετεχόντων ανέ-
φεραν ότι αυτή είναι αρκετά ικανοποιη-
τική,  με τον μέσο όρο στην ίδια 5-βάθμια 
κλίμακα να ανέρχεται στο 3,2.  
• Λίγο περισσότερες από τις μισές επι-
χειρήσεις (55%) δήλωσαν ότι δεν έχουν 
στελέχη που ασχολούνται αποκλειστικά 
με τη λειτουργία του Μάρκετινγκ. Αντι-
θέτως μια στις τρεις διαθέτει τέτοια στε-
λέχη (32%), ενώ ο μέσος αριθμός ατό-
μων που ασχολούνται με τον τομέα αυτό 
έχει υπολογιστεί στα 3,8.   
• Μόνο μια στις πέντε επιχειρήσεις δι-
αθέτει στο δυναμικό της στελέχη με 
πτυχίο ή επαγγελματική κατάρτιση στο 
Μάρκετινγκ (20%). Έξι στις δέκα απά-
ντησαν αρνητικά (62%) , ενώ αναλογία 
18% δεν θέλησαν να τοποθετηθούν.

Αναξιοποίητες οι δυνατότητες του μάρκετινγκ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ*

   
Να προχωρήσουν 
οι μεταρρυθμίσεις 
που ευνοούν την υγιή 
επιχειρηματικότητα 
και την απασχόληση
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Μ
ε άρθρο του επικεφα-
λής των οικονομολό-
γων του ΔΝΤ, Ολι-
βιέ Μπλανσάρντ, που 
αναρτήθηκε στο Blog 

του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 
το «Ταμείο» επιχειρεί να ξεκαθαρίσει 
τη στάση του στις διαπραγματεύσεις και 
ταυτόχρονα να απαντήσει σε πολλά δη-
μοσιεύματα των ημερών, με εντονότερο 
αυτό της FAZ, που το επέκρινε ότι η Λα-
γκάρντ υπαναχώρησε και απέτρεψε μια 
συμφωνία.

Στο άρθρο με τίτλο «Ελλάδα: Μια αξι-
όπιστη συμφωνία θα απαιτήσει δύσκο-
λες αποφάσεις από όλες τις πλευρές», 
ο κ. Μπλανσάρντ παραθέτει τα δύο συ-
στατικά που θα πρέπει να περιλαμβάνει 
η συμφωνία. Από τη μία η ελληνική Κυ-
βέρνηση να λάβει αξιόπιστα μέτρα στο 
θέμα των συντάξεων και του ΦΠΑ που 
θα διασφαλίζουν τους αναθεωρημένους 
στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσμα-
τα κι από την άλλη οι δανειστές θα συμ-
φωνήσουν σε ελάφρυνση του ελληνικού 
χρέους. «Στο επίκεντρο των διαπραγμα-
τεύσεων υπάρχει μια απλή ερώτηση: 
Πόση προσαρμογή πρέπει να γίνει από 
την Ελλάδα και πόση από τους επίση-
μους πιστωτές της;».

Τι συμφωνήθηκε το 2012
Ο κ. Μπλανσάρντ παραθέτει τα όσα 
συμφωνήθηκαν στο πρόγραμμα του 
2012 μεταξύ της Ελλάδας και των εταί-
ρων της, βάσει των οποίων έπρεπε να 
παράγει αρκετό πρωτογενές πλεόνασμα 
για να περιορίσει το χρέος της και να 
προχωρήσει σε σειρά μεταρρυθμίσεων 
που θα οδηγούσαν σε υψηλότερη ανά-
πτυξη. «Με σκέψη, υπό την προϋπόθε-
ση ότι η Ελλάδα θα εφάρμοζε το πρό-
γραμμα, οι Ευρωπαίοι πιστωτές θα πα-
ρείχαν την αναγκαία χρηματοδότηση 
και ανακούφιση χρέους, αν το χρέος ξε-
περνούσε το 120% του ΑΕΠ έως το τέ-
λος της δεκαετίας». Παραθέτει τους στό-
χους για το πρωτογενές πλεόνασμα, που 
βάσει του προγράμματος ήταν 3% για το 
2015 και 4,5% το 2016, που όμως λόγω 
των οικονομικών και πολιτικών εξελί-
ξεων κατέστησαν ανέφικτοι και πρέπει 
πλέον να μειωθούν. Περιελάμβανε, επί-
σης, σειρά μεταρρυθμίσεων που στόχευ-
αν σε μεσοπρόθεσμη αύξηση του ΑΕΠ 
και καθιστούσαν ευκολότερη τη δημοσι-
ονομική προσαρμογή. «Και αυτές χρειά-
ζεται επίσης να επανεξεταστούν», τονίζει.

Θέτοντας ρητορικά το ερώτημα, σε τι 
ποσοστό πρέπει εντός αυτού του πλαι-
σίου να μειωθεί το πρωτογενές πλεόνα-

σμα, αναφέρει πως ο χαμηλότερος στό-
χος οδηγεί σε λιγότερο επώδυνη δημο-
σιονομική και οικονομική προσαρμο-
γή για την Ελλάδα. «Αλλά οδηγεί επίσης 
στην ανάγκη για μεγαλύτερη εξωτερι-
κή επίσημη χρηματοδότηση και μια δέ-
σμευση για περισσότερη ανακούφιση 
χρέους εκ μέρους των ευρωπαϊκών πι-
στωτριών χωρών. Αλλά, όπως ακριβώς 
υπάρχει ένα όριο στο τι μπορεί να κά-
νει η Ελλάδα, υπάρχει όριο και στο πόση 
χρηματοδότηση και ελάφρυνση του χρέ-
ους οι επίσημοι πιστωτές είναι πρόθυμοι 
και ρεαλιστικά μπορούν να  παράσχουν, 
δεδομένου ότι έχουν να λάβουν υπό-
ψη τους δικούς τους φορολογούμενους».

Διλήμματα και προβληματισμοί
Στο δεύτερο ερώτημα, πώς πρέπει να 
επανεκτιμηθεί η αρχική δέσμη των με-
ταρρυθμίσεων, αναφέρει ότι οι Έλληνες 
πολίτες, μέσω μιας δημοκρατικής διαδι-

κασίας, υπέδειξαν ότι υπήρχαν ορισμέ-
νες μεταρρυθμίσεις που δεν επιθυμούν. 
«Εμείς πιστεύουμε ότι αυτές οι μεταρ-
ρυθμίσεις χρειάζονται και στην απου-
σία τους η Ελλάδα δεν θα είναι σε θέση 
να διατηρήσει σταθερή ανάπτυξη και το 
βάρος του χρέους θα καταστεί ακόμη 
μεγαλύτερο. Εδώ πάλι, υπάρχει ένα δί-
λημμα. Στον βαθμό που ο ρυθμός των 
μεταρρυθμίσεων είναι βραδύτερος, οι 
πιστωτές θα πρέπει να παράσχουν μεγα-
λύτερη ελάφρυνση του χρέους. Εδώ πά-
λι, υπάρχει ένα σαφές όριο για το τι είναι 
διατεθειμένοι να κάνουν».

Ο επικεφαλής οικονομολόγος του 
ΔΝΤ εξηγεί ότι η προσφορά που έγινε 
την περασμένη εβδομάδα προς την ελ-
ληνική Κυβέρνηση αντικατοπτρίζει αυ-
τούς τους προβληματισμούς και τα δι-
λήμματα. «Πρότεινε να μειωθεί ο μεσο-
πρόθεσμος στόχος πρωτογενούς πλε-
ονάσματος του προϋπολογισμού από 
4,5% του ΑΕΠ σε 3,5% και να δοθούν 
στην Ελλάδα δύο επιπλέον έτη για την 
επίτευξη αυτού του στόχου -έτσι ο στό-
χος αυτού του έτους μειώθηκε στο 1%- 
και ζητήθηκε μια πιο περιορισμένη δέ-
σμη μεταρρυθμίσεων».

«Γιατί επιμένουμε στις συντάξεις;»
Ο Ολιβιέ Μπλανσάρντ εξηγεί στη συνέ-

χεια ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα 
πρέπει να ικανοποιηθούν, για να είναι 
αποτελεσματική και αξιόπιστη μία συμ-
φωνία εντός αυτών των γραμμών. «Από 
τη μία πλευρά, η ελληνική Κυβέρνηση 
πρέπει να προσφέρει πραγματικά αξιό-
πιστα μέτρα για να φθάσει τον χαμηλό-
τερο στόχο του πλεονάσματος του προ-
ϋπολογισμού και να δείξει τη δέσμευ-
σή της στην περιορισμένη δέσμη μεταρ-
ρυθμίσεων». Παράλληλα, εκφράζει την 
πεποίθηση ότι ακόμη και ο χαμηλότε-
ρος νέος στόχος πρωτογενούς πλεονά-
σματος δεν μπορεί να επιτευχθεί με αξι-
όπιστο τρόπο, χωρίς μια συνολική με-
ταρρύθμιση του ΦΠΑ -που σχετίζεται 
με τη διεύρυνση της βάσης της- και χω-
ρίς μια περαιτέρω προσαρμογή των συ-
ντάξεων. «Γιατί επιμένουμε στις συντά-
ξεις; Οι συντάξεις και οι μισθοί ανέρχο-
νται περίπου στο 75% των πρωτογενών 
δαπανών. Το υπόλοιπο 25% έχει ήδη 
περικοπεί μέχρι το κόκαλο. Οι συνταξι-
οδοτικές δαπάνες ανέρχονται σε πλέον 
του 16% του ΑΕΠ και οι μεταφορές από 
τον προϋπολογισμό στο συνταξιοδοτικό 
σύστημα πλησιάζουν το 10% του ΑΕΠ. 
Πιστεύουμε ότι μια μείωση των συντα-
ξιοδοτικών δαπανών της τάξης του 1% 
του ΑΕΠ (από το 16%) είναι αναγκαία κι 
αυτό μπορεί να γίνει ενώ θα προστατεύ-

ονται οι φτωχότεροι συνταξιούχοι. Είμα-
στε ανοιχτοί σε εναλλακτικούς τρόπους 
για τον σχεδιασμό τόσο του ΦΠΑ όσο 
και των μεταρρυθμίσεων του συνταξιο-
δοτικού, αλλά αυτές οι εναλλακτικές επι-
λογές πρέπει να εξισώνονται και να απο-
δίδουν την απαιτούμενη δημοσιονομική 
προσαρμογή».

Οι Ευρωπαίοι πιστωτές
Σε σχέση με το τι θα πρέπει να κάνουν οι 
Ευρωπαίοι πιστωτές, ο Ολιβιέ Μπλαν-
σάρντ υπογραμμίζει ότι «θα πρέπει να 
συμφωνήσουν σε σημαντική πρόσθετη 
χρηματοδότηση και σε ελάφρυνση του 
χρέους, επαρκή για να διατηρηθεί η βι-
ωσιμότητά του. Πιστεύουμε ότι σύμφωνα 
με την υπάρχουσα πρόταση, η ελάφρυν-
ση του χρέους μπορεί να επιτευχθεί μέ-
σω μιας μακράς αναδιάταξης των πλη-
ρωμών με χαμηλά επιτόκια. Οποιαδή-
ποτε περαιτέρω μείωση στον στόχο του 
πρωτογενούς πλεονάσματος, είτε τώρα ή 
αργότερα, πιθανόν να απαιτούσε κούρε-
μα (χρέους)». Καταλήγοντας, ο κ. Μπλαν-
σάρντ επισημαίνει ότι αυτές είναι οι δύ-
σκολες επιλογές κι οι δύσκολες δεσμεύ-
σεις που πρέπει να γίνουν κι απ’ τις δύο 
πλευρές κι εκφράζει την ελπίδα ότι «μια 
συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί εντός 
αυτών των γραμμών».

Πού θα συναντηθούν Ελλάδα και πιστωτές;
Ολιβιέ Μπλανσάρντ  Ο επικεφαλής των οικονομολόγων του ΔΝΤ,  σε άρθρο του με τίτλο «Ελλάδα: Μια αξιόπιστη συμφωνία θα 
απαιτήσει δύσκολες αποφάσεις από όλες τις πλευρές», παραθέτει τα δύο συστατικά που θα πρέπει να περιλαμβάνει η συμφωνία

   

«Στο επίκεντρο των 
διαπραγματεύσεων 
υπάρχει μια απλή ερώτηση: Πόση 
προσαρμογή πρέπει να γίνει από 
την Ελλάδα και πόση από τους 
επίσημους πιστωτές της;»
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