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Στους ώμους του τομέα των υπηρεσιών βασίζεται εδώ και χρόνια η Κυπριακή 
Οικονομία. Ο εν λόγω τομέας καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων 
και αποδεδειγμένα αποτελεί την κινητήρια δύναμη απασχόλησης και οικο-

νομικής ανάπτυξης για τη χώρα μας. Ακόμα και στους πιο δύσκολους καιρούς που 
επήλθαν λόγο της οικονομικής κρίσης που έπληξε τον τόπο, οι υπηρεσίες στάθηκαν 
δίπλα στους πολίτες και συνέχισαν να αναπτύσσονται. 
Η εφημερίδα «Σημερινή» με το ένθετο «@yourservices» στοχεύει να αναδείξει τις 
εταιρείες που πρωταγωνιστούν στον τομέα των υπηρεσιών και στηρίζουν πρώτα 
τους καταναλωτές και κατ’ επέκταση την οικονομία. 
Πρόκειται για μία έκδοση οδηγό για τον αναγνώστη – καταναλωτή, που καλύπτει 
τις πλείστες και σημαντικότερες κατηγορίες υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στην 
κυπριακή αγορά, ενημερώνοντας το κοινό για το τι ακριβώς προσφέρουν καθώς 
επίσης και όλες τις πληροφορίες επικοινωνίας. Παράλληλα, στις σελίδες του ενθέτου 
«@yourservices» θα διαβάσετε αναλύσεις που καταδεικνύουν το μέγεθος της συνει-
σφοράς γενικότερα του τομέα των υπηρεσιών στην οικονομία, καθώς επίσης και 
ρεπορτάζ που αφορούν τους μεγαλύτερους παίχτες στην κατηγορία των υπηρεσιών, 
όπως είναι η ασφαλιστική βιομηχανία και ο τραπεζικός τομέας. 
Καλή ανάγνωση! 
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μεταποιημένων αγαθών κατά το τελευταίο 
μέρος της δεκαετίας του ‘70 και τις αρχές 
της δεκαετίας του ‘80, σε διεθνές τουρι-
στικό, επιχειρηματικό και κέντρο παροχής 
υπηρεσιών κατά τις δεκαετίες του ‘80, του 
‘90 και του 2000. Δεν είναι τυχαίο, άλλω-
στε, ότι σε παλαιότερες δηλώσεις του ο 
Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωρ-
γιάδης, είχε σταθεί στο γεγονός ότι «η 
Κύπρος έχει σταδιακά μετατραπεί σε μία 
οικονομία παροχής υπηρεσιών». Όπως 
είχε πει ο Υπουργός, ο πιο παραγωγικός 
τομέας είναι ο τριτογενής, ο οποίος μεταξύ 
άλλων, περιλαμβάνει τον τουρισμό, τη 
ναυτιλία, τον τομέα της εκπαίδευσης και 
των επιχειρηματικών και χρηματοοικονο-
μικών υπηρεσιών. 
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Οικονομία παροχής υπηρεσιών η Κύπρος
Σταδιακά η κυπριακή οικονομία μετατράπηκε από εξαγωγέα μεταλλευμάτων και γεωργικών 
προϊόντων, σε διεθνές τουριστικό, επιχειρηματικό και κέντρο παροχής υπηρεσιών
Της ΘΕΟΔΩΡΑς ΝΙΚΟΛΑΟΥ

H οικονομία της Κύπρου μπορεί 
γενικά να χαρακτηριστεί ως 
μικρή, ανοικτή και δυναμική, με 

τον τομέα των υπηρεσιών να αποτελεί την 
κινητήρια δύναμή της.
Ο τομέας των υπηρεσιών είναι ο πλέον 
ραγδαία αναπτυσσόμενος τομέας, αν ανα-
λογιστεί κανείς ότι η συνεισφορά του στο 
ΑΕΠ για το 2017 ανήλθε στο 80%. Αν 
αναλογιστεί κανείς ότι το συνολικό ΑΕΠ 
ανέρχεται στα 19 δις περίπου, τότε το εν 
λόγω ποσοστό μεταφράζεται σε πραγμα-
τική αξία γύρω στα 15,2 δις. Η εξέλιξη 
αυτή αντανακλά τη σταδιακή μετατροπή 
της κυπριακής οικονομίας από εξαγωγέα 
μεταλλευμάτων και γεωργικών προϊόντων 
την περίοδο 1961-73 και εξαγωγέα 

Η ανάπτυξη συνεχίζεται 
Η δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας 
μας που συνεχίζει να βρίσκεται σε άνοδο, 
σύμφωνα με τους αναλυτές, στηρίζεται 
στις καλά σχεδιασμένες και επίμονες προ-
σπάθειες των επιμέρους παραγωγικών 
κλάδων της και κυρίως του τομέα των 
υπηρεσιών. Υπενθυμίζεται πως το 2018, 
το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Κύπρου 
αυξήθηκε κατά 3.9%. Μία αύξηση που 
συνεχίστηκε και το πρώτο τρίμηνο του 
2019 όπου η κυπριακή οικονομία κινή-
θηκε με ρυθμό ανάπτυξης 3,4%. 
Αυτό, ανέδειξε και ο οίκος DBRS, στην 
τελευταία του αξιολόγηση για την οικο-
νομία της Κύπρου. Συγκεκριμένα, ο οίκος 
αναφέρει ότι η οικονομική ανάπτυξη της 
Κύπρου παρέμεινε το 2018 ισχυρή, 
σημειώνοντας ότι από το 2015, ο ετήσιος 
ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ 
ήταν κατά μέσο όρο 3,8%. Περαιτέρω, 
υπογραμμίζει ότι «η ανάπτυξη οφείλεται 
σε μεγάλο βαθμό στην ιδιωτική κατα-
νάλωση και στις επενδύσεις και έχει 
διευρυμένη βάση, με τις κατασκευές, τον 
τουρισμό, τη ναυτιλία, τις επαγγελματικές 
υπηρεσίες και τη βιομηχανία να συνεισφέ-
ρουν». 
Ο DBRS χαρακτηρίζει την Κύπρο ως ένα 
ελκυστικό κέντρο επιχειρηματικών υπη-
ρεσιών, ναυτιλιακό κέντρο και τουριστικό 
προορισμό, ενώ σημειώνει ότι η αναμε-
νόμενη εκμετάλλευση των αποθεμάτων 
φυσικού αερίου αποτελεί μια άλλη πιθανή 
πηγή ανάπτυξης μακροπρόθεσμα. Παρόλα 
αυτά, ο οίκος τονίζει και τους κινδύνους, 
υποδεικνύοντας ότι το μικρό μέγεθος της 
οικονομίας μας με βάση τις υπηρεσίες 
εκθέτει την Κύπρο σε δυσμενείς μεταβο-
λές στην εξωτερική ζήτηση. Αυτό είναι ένα 
σημείο που θίγουν και οι ειδικοί, εξηγώ-
ντας ότι από τη μία είναι θετική η συνει-
σφορά του τομέα στην οικονομία, αλλά 
από την άλλη κρίνουν ως ανησυχητικά 
και επικίνδυνα τα πολύ χαμηλά ποσοστά 
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Ο τομέας των υπηρεσιών φαίνεται 
να αποτελεί την αιχμή του δόρατος 
για την οικονομία μας αφού το 
2018 το 79,2% των εργαζομένων 
βρίσκονταν σε κάποιο τομέα 
παροχής υπηρεσιών.

συνεισφοράς του πρωτογενούς και δευτε-
ρογενούς τομέα. Ενδεικτικά αξίζει να ανα-
φέρουμε ότι το μερίδιο του πρωτογενούς 
τομέα στην οικονομία για το 2017 έφτανε 
το 3.8% στην απασχόληση και 2.1% στην 
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία, ενώ τα 
αντίστοιχα ποσοστά του δευτερογενούς 
τομέα στην οικονομία ήταν 16.6% και 
13.1%. 

Πενταπλασιάστηκαν οι εργαζόμενοι 
Η μεγάλη άνθιση του τομέα των υπηρε-
σιών φαίνεται και από τα στοιχεία της απα-
σχόλησης από το 2014 μέχρι και το τέλος 
του 2018, αφού τα πέντε αυτά χρόνια οι 
εργαζόμενοι στις υπηρεσίες αυξάνονται 
σταδιακά. Πιο συγκεκριμένα, το 2014 οι 
υπάλληλοι στον τομέα των υπηρεσιών 
ξεπερνούσαν τις 65 χιλιάδες ενώ μέχρι 
και το τέλος του 2018 ξεπέρασαν τις 

75 χιλιάδες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι 
το 1999 στις υπηρεσίες εργάζονταν 
μόλις 16 χιλιάδες άτομα. Πρόκειται για 
έναν αριθμό που μέσα σε μία 20ετία έχει 
πενταπλασιαστεί. 

Ανθίζει και στην ΕΕ 
Στο μεταξύ, στροφή προς τις υπηρεσίες 
φαίνεται να έχει κάνει όχι μόνο η Κύπρος 
αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη. Συγκε-
κριμένα, το 2018 η απασχόληση στις 
υπηρεσίες αντιπροσώπευε το 74% της 
συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ έναντι 
66% το 2000, ενώ η απασχόληση στη 
βιομηχανία μειώθηκε από 26% το 2000 
σε 22% το 2018 και η γεωργία μειώ-
θηκε κατά το ήμισυ από 8% σε 4%. Όσον 
αφορά την προστιθέμενη αξία, οι υπηρε-
σίες δημιούργησαν το 73% της συνολικής 
προστιθέμενης αξίας το 2018, η βιομη-

χανία το 25% και η γεωργία μόλις 2%. Οι 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που 
είχαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις του ποσο-
στού απασχόλησης από το 2000 στην ΕΕ 
ήταν οι δραστηριότητες προγραμματισμού 
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και 
υπηρεσιών πληροφόρησης, δραστηριό-
τητες στον τομέα της ανθρώπινης υγείας, 
στον τομέα των ακινήτων, νομικές και 
λογιστικές δραστηριότητες, όπως επίσης 
και δραστηριότητες στην ασφάλεια και 
έρευνα καθώς και δραστηριότητες οικια-
κής φροντίδας. 

Ο ορισμός των «υπηρεσιών» 
Η παροχή υπηρεσιών είναι οικονο-
μικός όρος που αναφέρεται με τον 
χαρακτήρα του αγαθού που παρέχεται 
από επιχειρήσεις τριτογενούς παρα-
γωγής, δηλαδή από επιχειρήσεις που 
δεν προσφέρουν κάποιο υλικό προ-

ϊόν, πρωτογενές ή μεταποιημένο π.χ. 
αγροτικό, βιοτεχνικό ή βιομηχανικό 
προϊόν, αλλά παρέχουν στους πελάτες 
τους υπηρεσίες. Τέτοιες υπηρεσίες 
ενδεικτικά είναι οι παρεχόμενες από 
ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και 
οι επιχειρησιακά οργανωμένες π.χ. 

διαφημιστικές, εκπαιδευτικές, οικοδο-
μικές, τροφοδοσίας και καθαρισμού, 
κτηματομεσιτικές, μεταφορικές, τουρι-
στικές, τραπεζικές υπηρεσίες, υγείας 
κλπ., όπως επίσης και όλο το εμπόριο 
διανομής αγαθών χονδρικού και λιανι-
κού εμπορίου.



Η KPMG δραστηριοποιείται στην 
Κύπρο από το 1948 και σήμερα 
απασχολεί περισσότερα από 900 

στελέχη σε 6 γραφεία (Λευκωσία, Λεμεσό, 
Λάρνακα, Παραλίμνι, Πάφο και Πόλις Χρυ-
σοχούς). Αποτελεί μέρος του παγκόσμιου 
δικτύου της KPMG, ενός από τους μεγα-
λύτερους ελεγκτικούς, φορολογικούς και 
συμβουλευτικούς οίκους ανά το παγκόσμιο, 
που απασχολεί 207.000 επαγγελματίες σε 
153 χώρες και περιοχές. H KPMG Κύπρου 
και οι υπόλοιπες KPMG εταιρείες-μέλη 
του δικτύου είναι συντονισμένες με την 
KPMG International και λειτουργούν με 
πιστή προσήλωση στις αρχές του διεθνούς 
οίκου, στα πρότυπα και στα υψηλά επίπεδα 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Κάθε εταιρεία KPMG είναι μια νομικά ξεχω-
ριστή οντότητα, με τη σχετική αυτονομία 
στη χώρα της να της επιτρέπει να διατηρεί 
μια ισχυρή τοπική παρουσία, αντλώντας 
ταυτόχρονα τεχνογνωσία και πληροφό-
ρηση από τις εξειδικευμένες πηγές που 
διαθέτει ο οίκος σε διεθνές επίπεδο. Οι 
υπηρεσίες της KPMG κατατάσσονται σε 

τρεις βασικούς πυλώνες, που ο καθένας 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων 
υπηρεσιών: Ελεγκτικές, Φορολογικές 
και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Σε κάθε 
πυλώνα η KPMG διαθέτει ειδικά τμήματα 
που αποτελούνται από άρτια στελεχωμέ-
νες ομάδες επαγγελματιών με έμπειρους 
επικεφαλής συνεταίρους. Οι επαγγελματίες 
της KPMG γνωρίζουν πως οι επιχειρήσεις 
συνεχώς μεταβάλλονται και αναπτύσσονται 
στο σημερινό περιβάλλον. Αξιολογούν τις 
τάσεις σε διάφορους τομείς και διαμορφώ-
νουν σφαιρική αντίληψη για τις προκλήσεις 
που τόσο η οικονομία όσο και οι επιχειρή-
σεις αντιμετωπίζουν, ώστε να είναι σε θέση 
να βοηθούν τους πελάτες της KPMG να 
επιτυγχάνουν στους στόχους τους. Για αυτό 
το λόγο βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό 
του πελάτη, στοχεύοντας στην ικανοποίηση 
και υπέρβαση των προσδοκιών του. Ενσω-
ματώνοντας καινοτόμες προσεγγίσεις και 
βαθιά τεχνογνωσία, η ΚPMG αναπτύσσει 
τα απαραίτητα εργαλεία και μεθοδολο-
γίες, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις 
συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των 

πελατών της δίνοντας αποτελεσματικές 
λύσεις. Εξετάζοντας την αγορά υπηρεσιών 
τα τελευταία χρόνια και μέσα από την εμπει-
ρία μας, εντοπίσαμε ότι οι υπηρεσίες που 
παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση αυτή τη 
στιγμή στην κυπριακή αγορά σχετίζονται με 
τους ακόλουθους τομείς: Διαχείριση Κιν-
δύνου (Risk Management), Τεχνολογία και 
Καινοτομία (Fintech, Artificial Intelligence, 
Big Data & Analytics), Κανονιστική Συμ-
μόρφωση (Compliance), Ξέπλυμα Βρώμι-
κου Χρήματος (Anti-Money Laundering), 
Επενδυτικά Ταμεία και η διαχείριση τους 
(Fund Management, Fund Administration), 
Νεοφυείς Επιχειρήσεις και στήριξη τους 
(Start-ups) και Κυβερνοασφάλεια (Cyber 
Security). Είναι σημαντικό να αναφερθεί 
ότι η KPMG διαθέτει τμήματα που προσφέ-
ρουν αυτές τις υπηρεσίες μεμονωμένα 
ή συνδυαστικά. Για παράδειγμα, τμήματα 
διαχείρισης και αναδιάρθρωσης εταιρειών, 
βελτίωσης διαδικασιών και πολιτικών, 
εξεύρεσης χρηματοδότησης, μελετών βιω-
σιμότητας, άντλησης κεφαλαίων, ανάπτυξης 
οικογενειακών επιχειρήσεων, διαχείρισης 
επενδυτικών ταμείων κ.α. Αντιλαμβανόμα-
στε πλήρως τις ανάγκες της νέας εποχής με 
τα αυξημένα πλαίσια συμμόρφωσης, ειδικά 
μετά και την εφαρμογή του Γενικού Κανο-
νισμού Προστασίας Δεδομένων. Πέρα από 
την εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
που αφορούν τις διαδικασίες αντιμετώπι-
σης φαινομένων καταπολέμησης ξεπλύ-
ματος βρώμικου χρήματος, εφαρμόζεται, 
πλέον, και η ανταλλαγή πληροφοριών σε 
ό,τι αφορά τους χρηματοοικονομικούς 
λογαριασμούς, με την πληροφόρηση να 
δίνεται από τα χρηματοπιστωτικά και άλλα 
παρόμοια ιδρύματα, όπως ασφαλιστικές 
εταιρείες και οργανισμούς παροχής επεν-
δυτικών υπηρεσιών, στις φορολογικές 
αρχές. Πρόσφατα, μεγάλος όγκος πληρο-
φοριών για ξένους υπηκόους που έχουν 
στην ιδιοκτησία τους χρηματοοικονομικούς 
λογαριασμούς, μεταβιβάστηκε στις χώρες 
που κατάγονται, ενώ πληροφόρηση λαμ-
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

KPMG: Από το 1948 παρέχει Ελεγκτικές,
Φορολογικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Αποτελεί μέρος του παγκόσμιου δικτύου της KPMG, ενός από τους μεγαλύτερους ελεγκτικούς, 
φορολογικούς και συμβουλευτικούς οίκους ανά το παγκόσμιο.
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βάνει και η Κύπρος για φυσικά και νομικά 
πρόσωπα, κάτοικους της Δημοκρατίας, που 
διαθέτουν χρηματοοικονομικά μέσα στο 
εξωτερικό. Έχουμε συμβάλει καταλυτικά 
στην ενημέρωση ξένων επενδυτών αλλά 
και άλλων ξένων φορέων για την αυστηρή 
υιοθέτηση όλων πιο πάνω κανόνων από 
τη Κύπρο. Η Κύπρος πλέον εφαρμόζει 
τις πιο πάνω οδηγίες με πολύ πιο απο-
τελεσματικό τρόπο από πολλές άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Στην KPMG έχουμε 
προχωρήσει σε σημαντική αλλά και συνε-
χιζόμενη επένδυση, που συμπεριλαμβάνει 
τη σύσταση εξειδικευμένου τμήματος με 
πλήρως καταρτισμένο προσωπικό καθώς 
και στην ανάλογη υποδομή, στοχεύοντας 
στην πλήρη συμμόρφωση του τρόπου λει-
τουργίας μας με τις ανάλογες νομοθεσίες 
και κανονισμούς. Επιπρόσθετα, διαθέτουμε 
το ανάλογο τμήμα συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών που απαρτίζεται από έμπειρους 
συνέταιρους και εξειδικευμένο προσωπικό 
και ασχολείται αποκλειστικά με αυτά τα 
ζητήματα πριν, κατά τη διάρκεια, καθώς και 
μετά από την ανάληψη ενός έργου. Επιπρό-
σθετα, επενδύουμε στην τεχνολογία και 
θεωρούμε τον τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας πολύ σημαντικό σε ένα μελλο-
ντικό προοδευτικό σχεδιασμό του μοντέλου 
των υπηρεσιών της χώρας. Η τεχνολογία 
βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας 
της εταιρείας μας και έχει αλλάξει άρδην 
τις ίδιες τις υπηρεσίες που προσφέρονται 
στον πελάτη, τον τρόπο που αυτές προσφέ-
ρονται, καθώς και τον τρόπο που σκέφτεται 
ο πελάτης και κατ’ επέκταση τις ανάγκες 
του. Έχουμε ήδη επενδύσει και υλοποιούμε 

υπηρεσίες νέα γενιάς· αυτή τη στιγμή στη 
KPMG υπάρχουν εξειδικευμένες ομάδες 
που ενσωματώνουν τις πιο πάνω υπηρε-
σίες στις λύσεις που προσφέρουν στους 
πελάτες μας. Η τεχνολογία άλλωστε είναι 
απαραίτητη στην προσπάθεια που γίνεται 
για εκσυγχρονισμό του χρηματοοικονομι-
κού μας μοντέλου και των επαγγελματικών 
υπηρεσιών που προσφέρουμε ως χώρα. 
Με την αρμονική εισαγωγή της τεχνολο-
γίας, πιστεύουμε πως θα ενισχυθεί η απο-
δοτικότητα και η ποιότητα των επαγγελμα-
τικών υπηρεσιών που παρέχονται στους 
πολίτες και τους επιχειρηματίες που 
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Τα 
τελευταία χρόνια η KPMG κατάφερε, 
μέσα από συντονισμένες ενέργειες, 
να προσελκύσει διεθνείς οργανισμούς 
και επενδυτές στην Κύπρο για υλοποί-
ηση μεγάλων έργων. Η KPMG Κύπρου 
εξυπηρετεί πελάτες από την Ευρώπη, τη 
Ρωσία, τη Μέση Ανατολή, την Κίνα και γενι-
κότερα την Ασία, τον αραβικό κόσμο, την 
Αφρική, την Αμερική αλλά και από χώρες 
που ως πριν λίγο καιρό φάνταζαν πολύ 
μακριά, όπως είναι η Ταϊλάνδη, η Ινδονησία 
και η Νότιος Αφρική. Σε αυτό συνέβαλε και 
το γεγονός πως το μοντέλο υπηρεσιών της 
Κύπρου έχει αλλάξει δραστικά. Η Κύπρος 
δεν χρησιμοποιείται πλέον μόνο ως ένας 
σταθμός για να προωθήσουν τις επενδύ-
σεις τους στο εξωτερικό διάφοροι επεν-
δυτές και επιχειρηματίες. Η Κύπρος πλέον 
χρησιμοποιείται για να επενδύσουν οι ξένοι 
επενδυτές στην Κύπρο πολύ περισσότερο 
πάρα το να χρησιμοποιηθεί η Κύπρος ως 
ένα hub για επενδύσεις. Ενδεικτικές περι-

Χρίστος 
Βασιλείου 
Διευθύνων 
Σύμβουλος

Ο Χρίστος Βασιλείου είναι 
συνέταιρος στην KPMG από το 

1999. Από το 2013 μέχρι σήμερα 
είναι επικεφαλής του τμήματος Συμ-
βουλευτικών Υπηρεσιών του Οίκου. 
Διατέλεσε επίσης υπεύθυνος συνέ-
ταιρος του τμήματος Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Οίκου από το 2000 
μέχρι το 2010. Ήταν Αναπληρωτής 
Διευθύνων Σύμβουλος από το 2016 
μέχρι το 2018. Διαθέτει πολύχρονη 
πείρα στον έλεγχο μεγάλων χρηματο-
πιστωτικών ιδρυμάτων συμπεριλαμ-
βανομένων τραπεζών, ασφαλιστικών 
εταιρειών, καθώς και επενδυτικών 
ταμείων. Είναι μέλος του Institute of 
Chartered Accountants in England 
and Wales και κατέχει επίσης τον 
τίτλο του Corporate Finance. Είναι 
μέλος του Cyprus Investment Funds 
Association Alternative Investments 
Fund Committee και μέλος του Δ.Σ. 
του ΣΕΛΚ.

Μιχάλης 
Αντωνιάδης 
Πρόεδρος
Ο Μιχάλης Αντωνιά-

δης είναι συνέταιρος 
στην KPMG από το 1998, 

υπηρετώντας σε διάφορες θέσεις 
συμπεριλαμβανομένων του υπεύ-
θυνου συνέταιρου για ερμηνεία των 
ΔΠΧΑ, των Κλάδων Ενέργειας και 
Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, καθώς 
και του Τμήματος Διαχείρισης Κιν-
δύνων. Διαθέτει πολύχρονη πείρα 
στον έλεγχο μεγάλων πολυεθνικών 
εταιρειών που έχουν έδρα την Κύπρο 
καθώς και χρηματοοικονομικά μέσα 
που διαπραγματεύονται σε αναγνω-
ρισμένα χρηματιστήρια στην Κύπρο 
και στο εξωτερικό. Είναι μέλος του 
Institute of Chartered Accountants 
in England and Wales και μέλος του 
ΣΕΛΚ. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του 
ΣΕΛΚ για 10 συνεχόμενα έτη.

creo
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πτώσεις γνωστών ξένων επενδύσεων στην 
Κύπρο είναι οι Μαρίνες (η Μαρίνα Παραλι-
μνίου γίνεται ως επί το πλείστον από ξένους 
επενδυτές), ο τραπεζικός τομέας (όπου στην 
Τράπεζα Κύπρου και στην Ελληνική έχουμε 
πλέον ξένους επενδυτές και αμερικάνικα 
funds), ο φαρμακευτικός τομέας (όπως είναι 
η επένδυση που έχει γίνει στην Remedica), 
τα εμπορικά κέντρα, το mall που αγορά-
στηκε από νοτιοαφρικανικό fund, τα ξενοδο-
χεία στον τουρισμό όπου βλέπουμε αρκετά 
ξενοδοχεία να ανακαινίζονται όπως επίσης 
και καινούργια να χτίζονται από ξένες επεν-
δύσεις, όπως και πολλούς άλλους τομείς, 
όπως ο τομέας της ενέργειας. Η KPMG, ως 
ένας από τους πιο μεγάλους και αξιόπιστους 
ελεγκτικούς, φορολογικούς και συμβουλευ-
τικούς οίκους, διαδραματίζει συνεχώς σημα-
ντικό ρόλο στην προσπάθεια διατήρησης 
της θετικής πορείας της οικονομίας. Προς 
αυτή την κατεύθυνση παρέχει σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα ενημέρωση στους πελάτες 
της και εν δυνάμει επενδυτές για την πορεία 
της οικονομίας και τις αλλαγές στο φορολο-
γικό και θεσμικό πλαίσιο. Τέλος, συνεχίζει 
να στηρίζει με διάφορους τρόπους τις επι-
χειρήσεις του τόπου, την πολιτεία αλλά και 
την κοινωνία ευρύτερα.

Η διευθυντική ομάδα
•  Χρίστος Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος

• Μιχάλης Αντωνιάδης, Πρόεδρος

• Δημήτρης Βάκης, Διοικητικός Σύμβουλος

• Σύλβια Λοϊζίδη, Διοικητική Σύμβουλος

• Μιχάλης Χάλιος, Διοικητικός Σύμβουλος

•  Πανίκος Αντωνιάδης, Διοικητικός Σύμβουλος

•  Παναγιώτης Πελετιές, Διοικητικός Σύμβουλος

•  Γιώργος Μαρκίδης, Διοικητικός Σύμβουλος

•  Μαρία Παπακώστα, Διοικητική Σύμβουλος

•  Χριστόφορος Αναγιωτός, Διοικητικός Σύμβουλος

•  Ζάκης Χατζηζαχαρίας, Διοικητικός Σύμβουλος

•  Κωνσταντίνος Καλλής, Διοικητικός Σύμβουλος

Λίγα λόγια από Χρίστο Βασιλείου και 
Μιχάλη Αντωνιάδη: Έχουμε θέσει ως 
πρωταρχικό μας στόχο την ενδυνάμωση 
του Οίκου μας και τη μετατροπή του ως 
την καθαρή επιλογή τόσο για τους πελάτες 
μας, το προσωπικό μας αλλά και τη κοινω-
νία γενικότερα. Μεταξύ των βασικών μας 
προτεραιοτήτων είναι επίσης η περαιτέρω 
ενίσχυση της γκάμας των υφιστάμενων 
υπηρεσιών μας με τη προσθήκη νέων και-
νοτόμων και βιώσιμων λύσεων. Επιπλέον, 
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στόχος μας είναι και η συστηματική κατάρ-
τιση του ανθρώπινου δυναμικού μας. Αυτά 
και πολλά άλλα θα ενισχύσουν τις προσπά-
θειες που γίνονται στο να μετατρέψουμε 
την KPMG σε εργοδότη προτίμησης για 
τους νέους της εποχής μας. Ο τομέας των 
ελεγκτικών υπηρεσιών είναι μέχρι σήμερα 
η κύρια πηγή εσόδων για τον Οίκο. Με 
δεδομένο τον στόχο για παροχή υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών, θεωρούμε υποχρέ-
ωση μας την συνεχιζόμενη επένδυση σε 
αυτό τον βασικό πυλώνα των εργασιών 
μας. Παράλληλα όμως, τα τελευταία χρόνια 
είχαμε ραγδαία αύξηση στην παροχή συμ-
βουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών 
και αυτή η τάση αναμένεται να συνεχίσει. Η 
επένδυση που έχουμε κάνει διαχρονικά στη 
εξειδίκευση του προσωπικού μας, ειδικά 
στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, έχει απο-
δώσει καρπούς. Σήμερα το συμβουλευτικό 
μας τμήμα είναι από τα μεγαλύτερα στη 
χώρα, με την παροχή μιας πολύ μεγάλης 
γκάμας υπηρεσιών σε όλους σχεδόν τους 
κλάδους της οικονομίας. Η βοήθεια που 
διαχρονικά προσφέρει η KPMG στον τόπο 
μας δεν μπορεί να απουσιάζει από τους 
στόχους μας. Έτσι, θα συνεχίσουμε την 
προσπάθεια που γίνεται στο να εδραιώ-
σουμε τη Κύπρο ως κέντρο δραστηριο-
ποίησης πολυεθνικών εταιρειών αλλά και 
άλλων υπηρεσιών. 
Τέλος, σημαντικός στυλοβάτης στον οποίο 
βασίζουμε την επιτυχία μας και αντλούμε τη 
δύναμή μας, είναι το ανθρώπινο δυναμικό 
μας. Για αυτό και εντείνουμε τις προσπά-

θειες μας για να είμαστε σε θέση να δια-
τηρούμε μια υγιή εταιρική κουλτούρα που 
χαρακτηρίζεται από ανοικτή και αμφίδρομη 
επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης και του 
προσωπικού, κατά την οποία επικρατεί 
διαφάνεια και ειλικρίνεια. Ο σεβασμός 
στη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου 
στα πλαίσια της ομαδικής εργασίας και όχι 
μόνο, καθώς και η συνεχής εκπαίδευση 
του προσωπικού υποβοηθούν στην ανά-
πτυξη των ταλέντων και κατ’ επέκταση στην 
επιτυχία της εταιρείας. Αδιαμφισβήτητα, 
μια κουλτούρα που προωθεί τη συνεχή 
και εποικοδομητική κριτική, δεν μπορεί 
παρά να συντείνει θετικά στην επίτευξη 
των στόχων και του οράματος του Οίκου. 
Προνοούμε για τη σωστή αξιολόγηση και 
την αμοιβή του προσωπικού μας αλλά και 
τον καθορισμό των αναγκών ανάπτυξής 
του, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες εκπαί-
δευσης και ανέλιξης. Οι προσπάθειες μας 
είναι διαρκείς για εξασφάλιση ενός άρτιου 
εργασιακού περιβάλλοντος με πρόσβαση 
σε αστείρευτες πηγές πληροφοριών, επεν-
δύοντας όχι μόνο στη συνεχή βελτίωση της 
σωματικής και ψυχικής υγείας του προσω-
πικού μας αλλά και στην παροχή διάφο-
ρων ωφελημάτων, (π.χ. ταμείο προνοίας, 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ευέλικτα 
ωράρια κλπ.). Για να νιώσει κάποιος ότι 
έχει κίνητρο δεν αρκούν μόνο τα πακέτα 
και η αμοιβή. Είναι και πολλά άλλα πράγ-
ματα όπως η ισορροπία εργασίας - οικογε-
νειακής ζωής και η αίσθηση ότι είναι μέρος 
μιας αξιόλογης ομάδας.



Το μέλλον πάντα εμπεριέχει το στοι-
χείο της αβεβαιότητας. Στη σημερινή 
εποχή όμως αυτή η αβεβαιότητα 

έχει αυξηθεί. Tο εύρος των πιθανών μετα-
βολών έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Από 
επενδυτικής άποψης, το ερώτημα που τίθε-
ται είναι πως μπορεί ένας επενδυτής να 
διαχειριστεί όλη αυτή την αβεβαιότητα. Και 
αυτό θα πρέπει να γίνει σε ένα περιβάλλον 
όπου οι κανόνες του ανταγωνισμού έχουν 
αλλάξει και όπου απαιτείται ριζική αλλαγή 
και ψηφιακός μετασχηματισμός. 
Οι βασικοί κανόνες διαχείρισης πάντα 
θα ισχύουν. Ένας τέτοιος κανόνας είναι 
φυσικά και η διασπορά. Τα ταμεία συλλο-
γικών επενδύσεων όχι μόνο προσφέρουν 
διασπορά αλλά επίσης επιτρέπουν με λιγό-
τερο ποσό χρημάτων πρόσβαση σε επεν-
δύσεις που απαιτούν περισσότερα κεφά-
λαια. Αυτός είναι ένας από τους λόγους 
της ραγδαίας αύξησης των επενδυτικών 
ταμείων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αύξηση 
των εναλλακτικών επενδύσεων, όπως για 
παράδειγμα σε ακίνητη περιουσία, νεοσύ-
στατες εταιρείες μη εισηγμένες σε χρηματι-
στήρια, κλπ., συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό.
Η ψηφιακή επανάσταση έχει επίσης ενι-
σχύσει την ανάπτυξη του τομέα των επεν-
δυτικών ταμείων. Πιο πολλοί επενδυτές 
έχουν πρόσβαση σε πιο πολλά επενδυτικά 
ταμεία και πιο πολλοί διαχειριστές κεφα-

λαίων χρησιμοποιούν νεοφυείς τεχνο-
λογίες (Intelligent Automation, Artificial 
Intelligence) για να μπουν σε νέες αγορές 
ή για να εμβαθύνουν σε υφιστάμενες αγο-
ρές μέσω βελτιωμένης πελατειακής εμπει-
ρίας. Ταυτόχρονα, ένα επενδυτικό ταμείο 
δίνει πρόσβαση σε επενδυτές σε εταιρείες 
τεχνολογίας, start-ups και σε εταιρείες 
που ασχολούνται με τεχνητή νοημοσύνη 
και συλλογή και ανάλυση μεγάλου όγκου 
δεδομένων. 
Δεν πρέπει όμως να υποτιμηθεί ο κίνδυνος 
από τέτοιου είδους επενδύσεις. Ο άγραφος 
κανόνας λέει ότι «όταν κάτι αναπτύσσεται 
τόσο ραγδαία και όλοι τρέχουν να επεν-
δύσουν τότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί», ισχύει και εδώ. Πολλές εται-
ρείες, ακολουθώντας το ρεύμα της εποχής, 
επενδύουν σε μεγαλεπήβολα και συνεπώς 
πολυέξοδα έργα τεχνολογικής αναβάθμι-
σης και τεχνολογικού μετασχηματισμού, 
χωρίς όμως σε αρκετές περιπτώσεις να 
έχουν ξεκαθαρίσει το τι ακριβώς θέλουν 
να πετύχουν σε επιχειρηματικό επίπεδο. 
Κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι 60-80% 
των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού 
είτε σταματούν στη μέση είτε αποτυγχά-
νουν. 
Η επένδυση σε εταιρείες τεχνολογίας και 
τεχνητής νοημοσύνης μέσω επενδυτικών 
ταμείων όχι μόνο πετυχαίνει την επιβε-
βλημένη διασπορά αλλά ταυτόχρονα δίνει 
πρόσβαση στον επενδυτή σε επαγγελμα-
τία διαχειριστή τέτοιων επενδύσεων. Σε 
επαρκώς εποπτευόμενα συστήματα, όπως 
για παράδειγμα η Κύπρος, οι διαχειριστές 
κεφαλαίων εποπτεύονται σε διάφορα 
επίπεδα και απαιτείται όπως αυτοί απο-
δείξουν ότι κατέχουν την εξειδίκευση και 
την τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο τομέα. 
Επίσης οι Εποπτικές Αρχές αξιολογούν και 
σειρά άλλων ποιοτικών κριτηρίων καταλ-
ληλόλητας των διαχειριστών κεφαλαίων. 
Αυτό λειτουργεί ως επιπρόσθετη δικλείδα 
ασφαλείας για τον επενδυτή. 
Παράλληλα, στη σημερινή εποχή το προφίλ 

του επενδυτή έχει αλλάξει. Τώρα οι ίδιοι 
οι επενδυτές είναι πιο ενημερωμένοι και 
πολύ πιο απαιτητικοί. Αυτό έχει λειτουργή-
σει ως επιπλέον ώθηση για την ανάπτυξη 
του τομέα των συλλογικών επενδύσεων. Ο 
επενδυτής αναμένει και απαιτεί πιο πολλή 
διαφάνεια και ενημέρωση για το περιβάλ-
λον και για τις επενδύσεις του. 
Βλέπουμε επίσης και νέες ξεκάθαρες 
τάσεις από τους επενδυτές, οι οποίες 
αναπόφευκτα αλλάζουν το επενδυτικό 
περιβάλλον. Εκτός από την προαναφερ-
θείσα τάση για επενδύσεις σε εταιρείες 
τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, 
υπάρχει τώρα η τάση για επενδύσεις που 
να πληρούν περιβαλλοντικά κριτήρια, 
κοινωνικά κριτήρια, και που ακολουθούν 
κανόνες χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης 
(Environmental, Social, Governance). Η 
τάση για υπεύθυνες επενδύσεις σίγουρα 
δεν είναι προσωρινή και αποτελεί καλή 
επιχειρηματική ευκαιρία για διαχειριστές 
κεφαλαίων για δημιουργία νέων καινο-
τόμων προϊόντων. Οι επενδυτές σήμερα 
προτιμούν επενδύσεις σε εταιρείες με 
υψηλά πρότυπα κοινωνικής και περιβαλλο-
ντικής διακυβέρνησης γιατί θεωρούν ότι οι 
αρχές που εφαρμόζουν οι εταιρείες αυτές 
στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικό-
τητα και απόδοσή τους. Οι επενδυτές δεν 
επιλέγουν τέτοιου είδους επενδύσεις μόνο 
για ηθικούς και περιβαλλοντικούς λόγους, 
αλλά και γιατί πιστεύουν ότι με αυτό τον 
τρόπο διαχειρίζονται τον επενδυτικό 
κίνδυνο καλύτερα. Από την άποψη διαχεί-
ρισης κινδύνων, για παράδειγμα, επεν-
δύσεις σε εταιρείες που δεν εφαρμόζουν 
ικανοποιητικές εργασιακές συνθήκες για 
το προσωπικό τους συνεπάγονται και πιο 
υψηλό κίνδυνο. Οι θεσμικοί επενδυτές, και 
ειδικά τα κρατικά επενδυτικά ταμεία, δίνουν 
πλέον αρκετή σημασία σε περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση 
θέματα.
* Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG 
Limited

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
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Επενδυτικά Ταμεία η νέα τάση 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΒΑΣ*
arouvas@kpmg.com 

«Τα ταμεία συλλογικών επενδύσεων όχι μόνο προσφέρουν διασπορά αλλά επίσης επιτρέπουν
με λιγότερο ποσό χρημάτων πρόσβαση σε επενδύσεις που απαιτούν περισσότερα κεφάλαια». 



Παρά τις προκλήσεις και τις πολ-
λές μεταρρυθμίσεις που έγιναν 
στο ασφαλιστικό περιβάλλον 

(Φερεγγυότητα ΙΙ, ΓΕΣΥ, Κανονισμός 
για τα Προσωπικά Δεδομένα, προετοι-
μασία για την νέα νομοθεσία για την 
Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων), 
η ασφαλιστική βιομηχανία κατάφερε 
να επιδείξει ανθεκτικότητα, προσαρ-
μοστικότητα, δυναμισμό και ανάπτυξη. 
Αυτό, άλλωστε, δείχνουν τα στατιστικά 

στοιχεία και τα αποτελέσματα του 
2018, αλλά και τα πρώτα αποτελέ-
σματα που δημοσιεύθηκαν από τον 
Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Κύπρου (ΣΑΕΚ), για το πρώτο τρίμηνο 
του 2019.

Έκλεισε θετικά το 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΑΕΚ, το 
2018, τα συνολικά ασφάλιστρα αυξήθηκαν 
κατά 7.1% και ανήλθαν σε €881εκ έναντι 

10  @ Your services
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Συνεχής η ανάπτυξη, παρά τις προκλήσεις 
Το πρώτο τρίμηνο του 2019, τα συνολικά ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 6.9% και ανήλθαν σε 
€136.276.845 εκατ. έναντι €127.480.522 εκατ. που ανέρχονταν την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.
Της ΘΕΟΔΩΡΑς ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οι προκλήσεις
που παραμένουν
• Η υποασφαλισΗ: στην Κύπρο υπάρχει 
τεράστιο πρόβλημα υποασφάλισης ή 
ακόμη και μη ασφάλισης – στο συνταξι-
οδοτικό τομέα, στον κλάδο περιουσίας, 
στην ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη και 
στους νέους κινδύνους (πχ Cyber Risk). 
ο σαΕΚ συνεχίζει να προωθεί στρατηγι-
κές και διαδικασίες προς τη μείωση του 
φαινομένου. 
• Το συνΤαξιοδοΤιΚο: σε συνδυασμό 
με το δημογραφικό, αποτελεί μια βραδυ-
φλεγή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας. 
ο ρόλος της ασφαλιστικής βιομηχανίας 
είναι να συμπληρώνει τη σύνταξη από 
τις κοινωνικές ασφαλίσεις ή/και άλλα 
επαγγελματικά σχέδια ώστε η συνολική 
σύνταξη να διασφαλίζει τη συνέχιση ενός 
αξιοπρεπούς επιπέδου ζωής και μετά την 
αφυπηρέτηση. 

creo
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€823εκ το 2017. Στα επιμέρους στοιχεία, 
ο Κλάδος Ζωής παρουσίασε άνοδο 8.8% 
και ο Γενικός Κλάδος 5.8%. 
Σημαντικό, όμως στοιχείο που δείχνει την 
αξιοπιστία της ασφαλιστικής βιομηχανίας 
αποτελεί το ύψος των ωφελημάτων και 
αποζημιώσεων που δόθηκαν το 2018. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ασφα-
λιστικές έδωσαν το 2018 ωφελήματα και 
αποζημιώσεις συνολικού ποσού €498εκ, 
αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά την 
φερεγγυότητα της βιομηχανίας μας. Ακόμη, 
παρά το δύσκολο επενδυτικό περιβάλλον, 
οι επενδύσεις που διαχειρίζεται η βιομη-
χανία ξεπέρασαν τα 2.5 δις. Την ίδια ώρα, 
οι ασφαλιστικές εταιρείες παραμένουν 
ένας από τους σημαντικότερους θεσμικούς 
επενδυτές συμβάλλοντας σημαντικά στην 
ευρύτερη οικονομία, δημιουργώντας πέραν 
του 4% του ετήσιου Ακαθάριστου Εθνικού 
Προϊόντος (ΑΕΠ). Εξάλλου, όπως δήλωσε 
πρόσφατα ο Πρόεδρος του ΣΑΕΚ, Ανδρέας 
Στυλιανού, από το βήμα της 41ης Ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, η 
βιομηχανία έχει στερεές βάσεις, φιλόδο-
ξους στόχους και όραμα για το μέλλον. 
«Πιστεύουμε στο μέλλον της ασφαλιστικής 
βιομηχανίας και είμαστε αποφασισμένοι να 
αγωνισθούμε σκληρά για να πετύχουμε τους 
στόχους μας. Βασική έγνοια και επιδίωξη μας 
είναι η ανάδειξη του θεσμού της ασφάλισης, 
η προστασία των συμφερόντων των ασφα-
λιζομένων μας και η στήριξη της οικονομίας 
του τόπου. Το τρίπτυχο αυτό είναι ο φάρος 
που καθοδηγεί τις ενέργειες και πρωτοβου-
λίες μας. Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούμε το 
2019 και τα επόμενα χρόνια», είχε αναφέρει 
χαρακτηριστικά. 

Ανάπτυξη και το 2019 
Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του κλάδου, 
επιβεβαιώνεται και από τα πρώτα στοιχεία 
που δημοσίευσε για φέτος Ο ΣΑΕΚ. Τα εν 
λόγω στατιστικά αφορούν το σύνολο των 
μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του 
γενικού κλάδου, πριν την αφαίρεση της 
αντασφάλισης και πρόκειται για προκαταρ-
κτικά αποτελέσματα μη ελεγμένα. Σύμφωνα 
με αυτά, το πρώτο τρίμηνο του 2019, τα 
συνολικά ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 
6.9% και ανήλθαν σε €136.276.845 εκατ. 
έναντι €127.480.522 εκατ. που ανέρχο-
νταν την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Θετικά 
αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 

«Το πρώτο τρί-
μηνο του 2019, ο 
κλάδος ασφάλισης 
Υγείας αυξήθηκε 
πέραν του 9.5%, 
σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο 
πέρσι, παρά την 
αναμενόμενη εισα-
γωγή του ΓεΣΥ»

Η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση που 
καλείται να αντιμετωπίσει φέτος ο 
ασφαλιστικός κλάδος, είναι η έναρξη 
της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου 
Υγείας (ΓεΣΥ). Ο ΣΑΕΚ σε τοποθέ-
τησή του στην ειδική έκδοση «@Your 
Services-Στους ώμους του τομέα των 
Υπηρεσιών η κυπριακή οικονομία», 
αναφέρει πως «το ΓεΣΥ αποτελεί πλέον 
μια πραγματικότητα και ως τέτοια θα 
κριθεί από τους πολίτες. Αυτό που έχει 
σημασία τώρα είναι οι πολίτες να απο-
κτήσουν πραγματικό αντίκρισμα στην 
περίθαλψή τους σε σχέση με το κόστος 
που επωμίζονται». Ο ΣΑΕΚ τονίζει 
πως ο ιδιωτικός τομέας συνεχίζει την 
προσφορά υπηρεσιών στον χώρο της 
Υγείας, προσθέτοντας ότι οι ασφαλιστι-
κές εταιρείες θα συνεχίσουν να υποστη-

ρίζουν τους χιλιάδες ασφαλισμένους 
τους και να τιμούν την εμπιστοσύνη 
τους, όπως κάνουν με επιτυχία εδώ και 
τόσα χρόνια. Σύμφωνα με τον ΣΑΕΚ, η 
σχέση των ασφαλισμένων με την ασφα-
λιστική βιομηχανία είναι ισχυρή και 
αυτό αποδεικνύεται από τα πρόσφατα 
θετικά αποτελέσματα του κλάδου. 
Ενδεικτικά, αναφέρει πως το 2018, ο 
κλάδος ασφάλισης Υγείας αυξήθηκε 
πέραν του 12.5%, μια αύξηση  που 
παρατηρείται και το πρώτο τρίμηνο του 
2019, παρά την αναμενόμενη εισαγωγή 
του ΓεΣΥ. «Είναι σαφές ότι ο Σύνδεσμος 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου παρα-
κολουθεί τις εξελίξεις και θα παρεμ-
βαίνει όποτε κρίνεται απαραίτητο με 
υπευθυνότητα και τεκμηριωμένο λόγο», 
αναφέρει καταληκτικά ο Σύνδεσμος. 

Τα βλέμματα στραμμένα στον τομέα της υγείας

έτους είχε και ο κλάδος ασφάλισης Υγείας, 
με τα ασφάλιστρα να παρουσιάζουν αύξηση 
της τάξης του 9.5%, σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο πέρσι, παρά την αναμενόμενη 
εισαγωγή του ΓεΣΥ. Ο τζίρος των εν λόγω 
ασφαλίστρων, ανήλθε στα €40.909.148 
εκατ. ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2018 
ανερχόταν στα €37.361.430 εκατ. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι γενικά στα ασφάλιστρα όλων 
των κατηγοριών, τον μεγαλύτερο τζίρο για 
την υπό αναφορά περίοδο, είχε η Universal 
Life με €14.135.108 εκατ.. Με μικρή δια-
φορά στη δεύτερη θέση παρουσιάζεται η CNP 
Asfalistiki με €13.446.314 εκατ., ενώ στην 
τρίτη θέση βρίσκονται οι Γενικές Ασφάλειες 
Κύπρου με €11.488.556 εκατ.. 
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Σωρεία αλλαγών επήλθαν στον 
τραπεζικό χάρτη της Κύπρου, 
από το 2013 μέχρι σήμερα. 

Μετά την οικονομική κρίση, οι τράπε-
ζες λιγόστεψαν, με κάποιες να βάζουν 
λουκέτο και να απορροφούνται από 
άλλα τραπεζικά ιδρύματα και άλλες να 
αλλάζουν όνομα και διεύθυνση. Σε αυτό 
το ρεπορτάζ κάνουμε μία αναδρομή στα 
όσα συνέβησαν τα τελευταία έξι χρόνια 
και καταγράφουμε πως αναδιαμορφώ-
θηκαν οι μετοχικές δομές των τραπεζών, 
αλλά και πόσο μειώθηκαν τα καταστή-
ματα και οι τραπεζοϋπάλληλοι.
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Πως άλλαξε ο τραπεζικός χάρτης
μέσα σε έξι χρόνια
Οι τράπεζες που έβαλαν λουκέτο και απορροφήθηκαν από άλλα τραπεζικά ιδρύματα
από το 2013 μέχρι σήμερα 
Της ΘΕΟΔΩΡΑς ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Λιγόστεψαν οι τράπεζες 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέ-
σμου Τραπεζών Κύπρου, το 2018 
λειτουργούσαν 13 τράπεζες, ενώ φέτος 
λειτουργούν 11 τράπεζες. Ας πάρουμε, 
όμως, τα πράγματα από την αρχή. Το 
πρώτο «θύμα» της τραπεζικής κρίσης 
έμελλε να ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη 
κυπριακή τράπεζα. Ο λόγος φυσικά για 
τη Λαϊκή Τράπεζα, η οποία ανήκει πλέον 
στο παρελθόν, αφού απορροφήθηκε 
από την Τράπεζα Κύπρου. Το δεύτερο 
μεγάλο κτύπημα για τα τραπεζικά ιδρύ-
ματα του τόπου, ήταν το κλείσιμο της 
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας που 
έβαλε λουκέτο πριν από ένα χρόνο, με 
αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος της 
να απορροφηθεί από την Ελληνική Τρά-
πεζα, η οποία πλέον αποτελεί τη δεύτερη 
μεγαλύτερη τράπεζα της Κύπρου. Οι 
υπόλοιπες αλλαγές που επήλθαν, αφο-
ρούσαν την απορρόφηση της Εμπορικής 
Τράπεζας από την AlphaBank Κύπρου, 
την αλλαγή του καθεστώτος στην Τρά-
πεζα Πειραιώς Κύπρου και τη μετονομα-
σία της σε Astrobank, η οποία απορρό-
φησε την USB Bank και αναμένεται να 
αποκτήσει και την Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος (Κύπρου). 

Μείωση καταστημάτων και 
προσωπικού 
Οι αναταράξεις στο τραπεζικό σύστημα 
επέφεραν μειώσεις και στα καταστή-
ματα και κατ’ επέκταση στους υπαλ-
λήλους των τραπεζών. Ενδεικτικά να 
αναφέρουμε ότι, στο τέλος του 2012 
λειτουργούσαν 12 τράπεζες, με 384 
καταστήματα, 423 ATM και 9,273 
υπαλλήλους, ενώ ένα χρόνο μετά οι 
τράπεζες μειώθηκαν στις 11, τα κατα-
στήματα ήταν 288, οι ATM 360 και οι 
υπάλληλοι 7,529. Εάν προσθέσουμε 
και τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, 
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Στο τέλος του 2012 λειτουργούσαν 
συνολικά 848 καταστήματα και 
οι υπάλληλοι ανέρχονταν στους 
12,815, ενώ το 2018 τα καταστήματα 
μειώθηκαν στα 384 και υπάλληλοι 
στους 8,940. 

το 2012 λειτουργούσαν συνολικά 848 
καταστήματα και οι υπάλληλοι ανέρχο-
νταν στους 12,815, ενώ το 2018 τα 
καταστήματα μειώθηκαν στα 384 και 
υπάλληλοι στους 8,940. 

Επιστρέφουν στην κερδοφορία
Τα αποτελέσματα του 2018 όπως επί-
σης και τα αποτελέσματα του πρώτου 
τριμήνου του 2019 αποδεικνύουν ότι 
οι όποιες αλλαγές έγιναν, είχαν θετικό 
αντίκτυπο, αφού για πρώτη φορά το 
2018 είδαμε το ποσό των καταθέσεων 
να είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 
δανείων. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι 
το 2012 οι καταθέσεις στις τράπεζες 
ανέρχονταν στα €70,2 δισ., ενώ τα 
δάνεια στα €72,5 δισ., ενώ ένα χρόνο 
αργότερα οι καταθέσεις μειώθηκαν στα 
€47 δισ. και τα δάνεια στα €63,2 δις.. 
Το 2018 οι καταθέσεις ανέρχονταν στα 
€47,9 δισ. και τα δάνεια στα €39,2 
δισ., ενώ τον Απρίλιο του 2019 οι κατα-
θέσεις ανέρχονταν στα €47,7 δισ. και 
τα δάνεια στα €38 δισ. Παράλληλα, τα 
πρώτα αποτελέσματα των τραπεζών για 
το πρώτο τρίμηνο του 2019, δείχνουν 
ότι τα τραπεζικά ιδρύματα επιστρέφουν 
για τα καλά στην κερδοφορία, αφού 
καταγράφουν σημαντικά κέρδη παρά 
τις προκλήσεις που εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν λόγω της μείωσης των 
εσόδων τους και των Μη Εξυπηρετού-
μενων Δανείων (ΜΕΔ). Συγκεκριμένα, η 
Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε τον Μάιο 
αυξημένα κέρδη €95 εκ. για το πρώτο 
τρίμηνο του 2019 έναντι κερδών €43 
εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2018. Όσο 
αφορά την Ελληνική Τράπεζα ανακοί-
νωσε μειωμένα κέρδη €14,3 εκ. έναντι 
κερδών €28,1 εκ. που είχε ανακοινώσει 
την αντίστοιχη περίοδο το 2018. Οι δύο 
τράπεζες μαζί έχουν συνολικές καταθέ-
σεις που φτάνουν τα €31 δισ. και δάνεια 
μόλις €21 δισ.
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Το χρηματοπιστωτικό σύστημα κινείται 
με γρήγορους ρυθμούς για να ενσω-
ματώσει πλήρως τις ψηφιακές τεχνο-

λογίες και να υλοποιήσει μεγάλες αλλαγές, 
ακολουθώντας τη νέα ψηφιακή εποχή.
Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν σε σημα-
ντικό βαθμό τις τραπεζικές υπηρεσίες και στην 
Κύπρο. Τα smartphones χρησιμοποιούνται 
όλο και συχνότερα για την πραγματοποίηση 
πληρωμών και το κινητό τηλέφωνο αντικα-
θιστά τις πλαστικές κάρτες.
Η Τράπεζα Κύπρου, ως πρωτοπόρος οργανι-
σμός, υλοποιεί μία ψηφιακή στρατηγική, παρέ-
χοντας ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες και 
προσφέροντας μια νέα πρωτόγνωρη εμπειρία 
στον πελάτη, με ασφάλεια, εμπιστοσύνη και 
καλύτερη εξυπηρέτηση. Απλοποιούνται διαδι-
κασίες, γίνονται ευκολότερες, ηλεκτρονικές, 
με χαμηλότερο κόστος, ώστε ο πελάτης να μην 
είναι υποχρεωμένος να επισκέπτεται συχνά 
το κατάστημα. Ανάμεσα στα κύρια τραπεζικά 
προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας Κύπρου 
ξεχωρίζουν τα ψηφιακά κανάλια της 1bank, 
το ηλεκτρονικό πορτοφόλι BoC Wallet App, 
το Apple Pay και τα προϊόντα της Ανοικτής 
Τραπεζικής.

Δοκιμάστε
τισ νεεσ εμπειριεσ

1bank
Tα ψηφιακά κανάλια της 1bank προσφέ-
ρουν εναλλακτικές επιλογές εξυπηρέτησης: 
μέσω διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου. 
Μπορείτε να κάνετε όλες τις τραπεζικές σας 
συναλλαγές εύκολα και γρήγορα, απ’ όπου 
κι αν βρίσκεστε, επιλέγοντας την ευελιξία 
των online συναλλαγών, εξοικονομώντας 
χρόνο και χρήμα.

μέσω διαδικτύου 
Εξυπηρετηθείτε από το φιλικό περιβάλλον του 
1bank Internet Banking και ενημερωθείτε για 
τους λογαριασμούς σας ή πραγματοποιείστε 

τις χρηματικές σας συναλλαγές με απόλυτη 
ασφάλεια. Το 1bank Internet και Mobile 
Banking έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται 
αυτόματα σε όλες τις συσκευές (ανεξαρτήτως 
μεγέθους οθόνης), κάνοντας την πλοήγηση 
απλή και ευχάριστη. Οι συναλλαγές μέσω 
διαδικτύου είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες 
το 24ωρο.

μέσω κινητού τηλεφώνου 
Παρέχεται άμεση πρόσβαση στο 1bank Mobile 
Banking προσφέροντας όλες τις λειτουργίες 
που παρέχονται και μέσω του 1bank Internet 
Banking, για καλύτερη εξυπηρέτηση, απ’ όπου 
κι αν βρίσκεστε, γρήγορα και με ασφάλεια.
Η νέα, μοντέρνα εφαρμογή (app) της Τράπε-
ζας προσφέρει έξυπνες λύσεις, είναι γρήγορη 
και εύκολη στη χρήση και σας βοηθά στις 
καθημερινές τραπεζικές σας συναλλαγές 
όπου και αν βρίσκεστε. Ο μοναδικός σχεδια-
σμός της εφαρμογής κάνει την πλοήγηση και 
χρήση ακόμα πιο απλή και ευχάριστη. 
Οι συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου είναι 
διαθέσιμες 24 ώρες το 24ωρο. Πρόσφατα 
αναβαθμίστηκε η τραπεζική εφαρμογή για 
κινητά με την προσθήκη νέων λειτουργιών, 

χρηματοπιστωτικα ιδρυματα

Τράπεζα Κύπρου: Ανεπανάληπτες ψηφιακές 
εμπειρίες για κάθε γούστο
Ψηφιακά προϊόντα για ταχύτητα και μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές
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όπως η δυνατότητα υποβολής αίτησης για 
ηλεκτρονικά προϊόντα και η μεταφορά ποσού 
άνω των 150 ευρώ μέσω του QuickPay. 
Επιπλέον, η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για 
iPad tablet.

BOC Wallet App
Η Τράπεζα βλέπει μπροστά και έχει «ανοίξει» 
ένα νέο παράθυρο στη σχέση της με τους 
πελάτες της, αναβαθμίζοντας τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες με τη χρήση της τεχνολογίας. 
Το ψηφιακό πορτοφόλι λειτουργεί πολύ 
απλά, επιτρέποντας πληρωμές μέσω κινη-
τών συσκευών Android. Το κινητό τηλέφωνο 
μετατρέπεται σε ηλεκτρονικό κατάστημα και 
ψηφιακό πορτοφόλι και παρέχει στον χρήστη 
τη δυνατότητα για αγορές σε καταστήματα. 
Για να χρησιμοποιήσετε το BoC Wallet App, 
χρειάζεστε το κινητό σας τηλέφωνο και τα 
τερματικά POS που φέρουν τη σήμανση για 

ανέπαφες συναλλαγές. Κατεβάζετε το BoC 
Wallet App στο τηλέφωνο. Καταχωρείτε στην 
εφαρμογή τον αριθμό ή τους αριθμούς των 
καρτών Visa της Τράπεζας Κύπρου που επιθυ-
μείτε. Μπορείτε να προσθέσετε την ίδια κάρτα 
σε οποιαδήποτε ή και όλες τις συσκευές στις 
οποίες είναι εγκαταστημένο το BoC Wallet 
App. Το BoC Wallet App είναι διαθέσιμο 
μόνο για συσκευές Android Smartphone με 
δυνατότητα NFC. Εγκαθίσταται δωρεάν από 
το Google Store. 

Αpple Pay
Mόλις πρόσφατα η Τράπεζα Κύπρου έχει 
φέρει στην Κύπρο το Apple Pay, το ψηφιακό 
πορτοφόλι της Apple που μεταμορφώνει 
τις πληρωμές σας, κάνοντας τις εύκολες και 
ασφαλείς. To Apple Pay επιτρέπει στους 
κατόχους καρτών Visa της Τράπεζας Κύπρου 
να πραγματοποιούν ασφαλείς και γρήγορες 

πληρωμές μέσω κινητών συσκευών iOS.
Χρησιμοποιώντας Apple Pay στο iPhone, 
Apple Watch, iPad και Mac, πραγματοποιείστε 
γρήγορα και άνετα πληρωμές σε καταστή-
ματα, εφαρμογές και ιστοσελίδες.

Open banking
Η Τράπεζα έχει πρωτοστατήσει στην εγκα-
θίδρυση στην Κύπρο ενός οικοσυστήματος 
Ανοιχτής Τραπεζικής (Open Banking), καθώς 
είναι η πρώτη κυπριακή τράπεζα που εισή-
γαγε APIs που εφαρμόζουν το PSD2 και 
προχώρησε σε ενοποίηση με 9 Αγγλικές 
τράπεζες, επιτρέποντας στους πελάτες να 
βλέπουν τις συναλλαγές τους και τα υπό-
λοιπα λογαριασμών τους που διατηρούν στις 
άλλες τράπεζες μαζί με τους λογαριασμούς 
της Τράπεζας Κύπρου μέσω της 1Bank. Οι 
τράπεζες αυτές είναι: Lloyds Bank, Barclays, 
Halifax Bank, Bank of Scotland, Natwest 
Bank, HSBC Bank, RBS Bank, First Direct 
Bank και Marks and Spencer Bank. 
Χτίζοντας στην επιτυχία της ενοποίησης 
των αγγλικών τραπεζών, εργαζόμαστε για 
την ενοποίηση κυπριακών τραπεζών ώστε 
οι πελάτες μας να μπορούν να βλέπουν τα 
υπόλοιπα λογαριασμών τους που διατηρούν 
σε άλλες κυπριακές τράπεζες μέσω της 
πλατφόρμας της 1bank.

Η Τράπεζα συνεχίζει να εργάζεται εντατικά για 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό των καταστη-
μάτων του δικτύου της και των εσωτερικών 
λειτουργιών της, με κύριο στόχο να απλοποι-
ήσει και να αυτοματοποιήσει περισσότερες 
διαδικασίες, να εντάξει νέα εργαλεία και 
πλατφόρμες στην καθημερινότητα τού κάθε 
πελάτη. Η εμπειρία του πελάτη θα βελτιώνεται 
όλο και περισσότερο τα προσεχή χρόνια, 
μεταφέροντας το κατάστημα στο σαλόνι του 
κάθε σπιτιού!

https://online.bankofcyprus.com

800 00 800 (από Κύπρο)
και +357 22128000
(από εξωτερικό)
Δευτέρα με Παρασκευή 07:45-
20:00 και Σαββατοκύριακα
09:00-17:00

creo
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Τους τελευταίους μήνες γίνεται ανα-
φορά για αλλαγή στο μοντέλο του 
τομέα των υπηρεσιών, με την περισ-

σότερη προσοχή να δίνεται στον τομέα 
των επενδυτικών ταμείων. Ένας τομέας 
πολύ υποσχόμενος, ειδικά μετά τη θέσπιση 
ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου 
για την αδειοδόδοτηση και λειτουργία 
τους. Φυσικά απαιτείται πολλή προσπάθεια 
ώστε η Κύπρος να αποτελέσει την πρώτη 
επιλογή για τέτοια ταμεία και τους διαχει-
ριστές τους. Θα πρέπει να επισημανθεί 
ότι τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα 
στατιστικά που υπάρχουν, τα περιουσιακά 
στοιχεία τέτοιων οργανισμών που έχουν 
αδειοδοτηθεί στην Κύπρο έχουν πολλα-
πλασιαστεί. 
Όμως θα πρέπει να πούμε ότι η Κύπρος 
συνεχίζει να παραμένει ένα αξιόπιστο χρη-
ματοοικονομικό κέντρο παροχής υπηρε-
σιών, παραδοσιακών, ίσως με διαφορετική 
δομή και σε εταιρείες που προέρχονται 
πέραν από τις παραδοσιακές αγορές (δεν 
πρέπει να ξεχνάμε την επιχειρηματική 
στήριξη που είχαμε από επενδυτές προ-
ερχόμενους από συγκεκριμένες χώρες, 
ακόμη και αν υπάρχει μια τάση προς μετα-
κίνηση προς τη Δύση) και που επέλεξαν σε 
πολλές περιπτώσεις τη δημιουργία βάσης 
(substance) στην Κύπρο. Την ίδια στιγμή 
βλέπουμε δηλώσεις από αξιωματούχους 

ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Ιταλία, να 
κάνουν αναφορές για την ανάγκη περιορι-
σμού των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας.

Επενδυτικά Ταμεία
Τα επενδυτικά ταμεία ή οι οργανισμοί 
συλλογικών επενδύσεων αποτελούν 
σημαντικό μέρος της παγκόσμιας αγοράς 
χρηματοοικονομικών μέσων. Προσελκύ-
ουν μεγάλο όγκο επενδύσεων διότι διαθέ-
τουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, όπως 
η διασπορά του κινδύνου και η δυνατότητα 
επένδυσης σε έργα ή χρηματοοικονομικά 
μέσα που ο επενδυτής από μόνος του 
(δηλαδή χωρίς τη συμμετοχή του σε Οργα-
νισμό Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕ) 
δε θα είχε πρόσβαση. Οι επενδύσεις των 
συγκεκριμένων οργανισμών μπορεί να 
είναι είτε σε κινητές αξίες όπως μετοχές, 
ομόλογα, χρηματοπιστωτικές διευκολύν-
σεις (αγορές δανειακών χαρτοφυλακίων 
από τραπεζικά ιδρύματα) και παράγωγα 
ή σε ακίνητα, έργα υποδομής ή ακόμα και 
σε πολύτιμα μέταλλα ή άλλα αντικείμενα 
αξίας. 
Η Κύπρος διαθέτει σημαντικά πλεονεκτή-
ματα όπως τον χαμηλό εταιρικό φόρο, την 
απαλλαγή από την παρακράτηση φόρων 
σε μερίσματα όταν λαμβάνονται από 
φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού και 
την απαλλαγή από τον φόρο κερδών που 

προέρχονται από την πώληση χρηματοοι-
κονομικών περιουσιακών στοιχείων όπως 
μετοχές, ομόλογα και μερίδια (units) ΟΣΕ/
επενδυτικών ταμείων. Τα συγκεκριμένα 
κίνητρα αφορούν όχι μόνο τον τομέα των 
επενδυτικών ταμείων αλλά και σε όσους 
επενδυτές επιλέγουν την δραστηριοποίηση 
τους μέσω κυπριακών εταιρικών σχημά-
των. Οι συγκεκριμένοι οργανισμοί μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις 
στην Κύπρο αλλά και για επενδύσεις μέσω 
Κύπρου, εφόσον η χώρα μπορεί να δώσει 
πρόσβαση τόσο στα ταμεία τα ίδια όσο και 
στους διαχειριστές στην ευρωπαϊκή αγορά 
κεφαλαίων.
Τα επενδυτικά ταμεία και οι εταιρείες δια-
χείρισης αδειοδοτούνται από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και δίνουν τη δυνατότητα 
άντλησης κεφαλαίων από επενδυτές που 
δεν είναι κατά κάποιο τρόπο συνδεδεμένοι 
μεταξύ τους, βάσει των ιδρυτικών εγγρά-
φων και ενημερωτικών δελτίων που εγκρί-
νονται από τις εποπτικές αρχές. Ο τομέας 
των επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο 
βρίσκεται σε σταθερή πορεία ανάπτυξης, 
σε σχέση και με άλλα χρηματοπιστωτικά 
κέντρα. Εντούτοις, κατάφερε να προσελκύ-
σει το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών 
αλλά και των διαχειριστών επενδυτικών 
ταμείων. 
Η Κύπρος ως κέντρο παροχής υπηρεσιών 
Είναι ξεκάθαρο ότι το διεθνές οικονομικό 
και επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλ-
λεται συνεχώς, διαμορφώνοντας νέες 
ανάγκες από τους επενδυτές και προ-
σφέροντας ένα παράθυρο ευκαιριών για 
την προώθηση της Κύπρου ως πιθανού 
χώρου μεταφοράς έδρας μεγάλων διε-
θνών εταιρικών ομίλων. Η μεταβλητότητα 
στο διεθνές πολιτικό και οικονομικό περι-
βάλλον οδηγεί πολλούς επιχειρηματίες 
να κάνουν σκέψεις για μεταφορά μέρους 
ή ολόκληρου του κύκλου εργασιών τους 
σε άλλες περιοχές, για περιορισμό του 
ρίσκου. Φυσικά για την επιλογή των συγκε-
κριμένων περιοχών υπάρχουν συγκε-
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Η προσέλκυση επενδυτών και
οι υπηρεσίες που προσφέρονται
ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ
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«Η Κύπρος συνεχίζει να 
παραμένει ένα αξιόπιστο 
χρηματοοικονομικό κέ-
ντρο παροχής υπηρεσι-
ών, παραδοσιακών, ίσως 
με διαφορετική δομή και 
σε εταιρείες που προ-
έρχονται πέραν από τις 
παραδοσιακές αγορές και 
που επέλεξαν σε πολλές 
περιπτώσεις τη δημιουρ-
γία βάσης (substance) 
στην Κύπρο».

κριμένα κριτήρια που σταθμίζουν οι επενδυτές 
και οι συμβούλοι τους πριν πάρουν τις τελικές 
τους αποφάσεις. Οπότε πρέπει να κτίσουμε στα 
πλεονεκτήματα που παρέχει η Κύπρος και να 
προχωρήσουμε ένα βήμα πιο πέρα από απλά την 
πώληση κάποιων ακινήτων (το οποίο ήδη βοηθά 
τον κατασκευαστικό τομέα και την οικονομία της 
χώρας)
Με την τεχνολογική εξέλιξη και την ενοποίηση 
των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών η αλλαγή 
της έδρας ενός ομίλου γίνεται ευκολότερη, 
κυρίως για επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται στον τομέα των υπηρεσιών. Η επιλογή της 
χώρας εγκατάστασης αποφασίζεται εφόσον 

ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες όπως η 
γεωγραφική θέση, το χρηματοπιστωτικό, το 
φορολογικό και νομικό σύστημα, η ευκολία που 
μπορεί κάποιος να ταξιδέψει από και προς τη 
χώρα, ο τρόπος ζωής, το σύστημα υγείας και το 
εκπαιδευτικό σύστημα (εφόσον τα διευθυντικά 
στελέχη που θα έρθουν με την οικογένεια τους 
θα θέλουν τα παιδιά τους να έχουν πρόσβαση σε 
υψηλού επιπέδου μόρφωση). 
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η Κύπρος κατά-
φερε να διατηρήσει τα σημαντικά πλεονεκτήματα 
της ως χρηματοοικονομικό κέντρο, ενώ σταδιακά 
αναπτύσσει νέα προσόντα και τομείς. Ο εταιρικός 
φόρος συνεχίζει να είναι ένας από τους χαμηλό-
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τερους στην Ευρώπη, το δίκτυο συμφω-
νιών αποφυγής διπλής φορολογίας συνε-
χώς αυξάνεται, οι εξαιρέσεις στη φορο-
λόγηση μερισμάτων παραμένουν, ενώ η 
χώρα διαθέτει ένα ισχυρό και αποτελε-
σματικό, αν εξαιρεθούν οι καθυστερήσεις 
που παρουσιάζονται, νομικό σύστημα. Η 
Κύπρος διαθέτει άρτια εξειδικευμένο προ-
σωπικό, ενώ σε σχέση με άλλα χρηματο-
οικονομικά κέντρα, το διοικητικό κόστος 
είναι μικρότερο. Η γεωγραφική θέση της 
Κύπρου αποτελεί σημαντικό στρατηγικό 
πλεονέκτημα, ενώ η συμμετοχή της στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση της δίνει τη δυνατό-
τητα να διαδραματίζει το ρόλο της διόδου 
κεφαλαίων και επενδύσεων από και προς 
την Ευρώπη.

Συνεχής ανάγκη βελτίωσης 
Πολλοί είναι οι ξένοι επενδυτές που 
επενδύουν ή δραστηριοποιούνται επιχει-
ρηματικά στην Κύπρο, είτε διότι βρίσκουν 
το φορολογικό και νομικό σύστημα 
ελκυστικό είτε επειδή απολαμβάνουν τον 
τρόπο ζωής, τον οποίο συνδυάζουν με 
την απόκτηση υπηκοότητας.Σημειώνεται 
ότι είναι σημαντικό ότι η πολιτεία να προ-

χωρήσει σε όλες αυτές τις ενέργειες που 
θα διευκολύνουν την επιχειρηματική δρα-
στηριότητα στην Κύπρο (και αυτό αφορά 
όλους όσους δραστηριοποιούνται στην 
Κύπρο, ντόπιους και ξένους) και να ανα-
πτυχθούν οι υποδομές που θα προσθέ-
σουν από τη μια αξία στις επενδύσεις που 
γίνονται και από την άλλη θα βελτιώνουν 
τον τρόπο ζωής των πολιτών.

Τραπεζικό Σύστημα 
Σημαντικό μέρος στην προσπάθεια 
προσέλκυσης επενδυτών αποτελεί η 
σταθεροποίηση και ο εκσυγχρονισμός 
του τραπεζικού τομέα. Η γρήγορη διεκ-
περαίωση εμβασμάτων και εξυπηρέτηση 
των επενδυτών αποτελεί προτεραιότητα. 
Εξ ανάγκης τα τραπεζικά ιδρύματα στην 
Κύπρο τα τελευταία χρόνια αφιερώνουν 
μεγάλο μέρος των πόρων τους και του 
προσωπικού στη διαχείριση δανείων, 
ενώ το άνοιγμα λογαριαμών και η διεκπε-
ραίωση συναλλαγών / επενδύσεων έχει 
δημιουργήσει τεράστιο διοικητικό κόστος 
σε όλους τους εμπλεκομένους.  Η Κύπρος 
μπορεί να αποτελέσει την επιχειρηματική 
έδρα αρκετών ομίλων αφού διαθέτει 

σημαντικά πλεονεκτήματα. Δύο είναι 
τα ζητούμενα σε αυτή την περίπτωση. 
Πρώτο η ενημέρωση των επενδυτών, πχ 
στην περίπτωση των πολιτογραφήσεων 
να υπάρχει ολική ενημέρωση τους για 
τη χώρα και δεύτερο η διατήρηση ενός 
περιβάλλοντος ελκυστικού για τους 
επενδυτές και όλους όσους διαμένουν 
στη χώρα. Ο τομέας αναπροσαρμόζεται 
σταδιακά στη νέα τάξη πραγμάτων. Η 
γκάμα των υπηρεσιών που προσφέρονται 
έχει μεγαλώσει εφόσον ενισχύθηκαν οι 
υπηρεσίες που αφορούν τις τα επενδυτικά 
ταμεία, τη λογιστικοποίηση συναλλαγών 
εταιρειών που βρίσκονται στο εξωτερικό 
(outsourcing of accounting procedures) 
και τις υπηρεσίες συμμόρφωσης. Το 
εισοδήματα που προέρχονται από αυτές 
τις υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνο-
λικών εισοδημάτων αυξάνονται συνεχώς. 
Φυσικά οι ελεγκτικές και φορολογικές 
υπηρεσίες διατηρούν τη μερίδα του 
λέοντος. Ο διεθνής ανταγωνισμός είναι 
πολύ μεγάλος και θα πρέπει ως χώρα να 
λαμβάνουμε όλα εκείνα τα μέτρα που θα 
διατηρήσουν τη χώρα ως ένα αξιόπιστο 
και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό κέντρο.
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Η Legal Partners είναι η διακριτική 
επωνυμία της ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, 
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Δ.Ε.Π.Ε., η οποία είναι εταιρεία περιορι-
σμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη 
στην Κύπρο και αδειοδοτημένη από τον 
Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Η έδρα 
των εργασιών της είναι η Λευκωσία και 
παράλληλα έχει δημιουργήσει στενό 
δίκτυο συνεργασίας με δικηγορικά γρα-
φεία σε άλλες Επαρχίες της Κύπρου και 
έχει αναπτύξει ένα δυναμικό και εκτετα-
μένο δίκτυο συνεργατών πελατών στο 
εξωτερικού.

Κύριοι τομείς δραστηριότητας 
Οι κύριοι τομείς στους οποίους δραστη-
ριοποιείται η εταιρεία μας καλύπτουν ένα 
ευρύ φάρμα υπηρεσιών. Η ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, 
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε. 
διαθέτει μια ομάδα με άρτια καταρτισμέ-

νους δικηγόρους οι οποίοι ειδικεύονται 
σε συγκεκριμένους τομείς δικαίου συμπε-
ριλαμβανομένων δικηγόρων οι οποίοι 
υπήρξαν πρωτοπόροι σε διάφορους 
τομείς του Δικαίου. 
Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες μέσω δύο 
βασικών τμημάτων, το Δικαστηριακό 
Τμήμα και το Εταιρικό Τμήμα. Παράλληλα, 
η ομάδα μας παρέχει νομικές συμβου-
λές και υπηρεσίες διαμεσολάβησης από 
προσοντούχους δικηγόρους – διαμεσολα-
βητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Διαμεσολαβητών και ασχολείται 
με θέματα ΓΚΠΔ («GDPR»).
Δικαστηριακό Τμήμα
Το Δικαστηριακό Τμήμα του γραφείου 
χειρίζεται υποθέσεις που καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα τομέων του Δικαίου. Οι δικη-
γόροι του γραφείου χειρίζονται υποθέσεις 
με θέμα το τραπεζικό δίκαιο κυρίως σε 
ό,τι αφορά ζητήματα που αναφύονται από 

τη σύναψη συμφωνιών δανείου, ζητήματα 
ανάκτησης χρεών τόσο ιδιωτικής όσο 
και δημόσιας φύσης, αστικά αδικήματα, 
ζητήματα που αναφύονται από το δημόσιο 
δίκαιο (προσφυγές), ακίνητη ιδιοκτησία, 
οικογενειακό δίκαιο, ποινικό δίκαιο, 
εργατικές διαφορές, διαχειρίσεις/κληρο-
νομιές, πνευματική ιδιοκτησία, ευρωπαϊκό 
δίκαιο, ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα. 
Εταιρικό Τμήμα
Το Εταιρικό Τμήμα της Εταιρείας επικε-
ντρώνεται κατά κύριο λόγο σε ζητήματα 
Εταιρικού Δικαίου, όπως είναι η εγγραφή 
εταιρειών και λοιπές διαδικασίες σε 
σχέση με τη διαχείριση εταιρειών, συμ-
φωνίες, συγχωνεύσεις, διεθνή και άλλα 
καταπιστεύματα και επενδυτικά ζητήματα. 
Το εξειδικευμένο τμήμα της εταιρείας μας 
ανταποκρινόμενο και αναπροσαρμοζό-
μενο στο νέο πλαίσιο της Οδηγίας (shell 
companies) αντιμετωπίζει με ενδιαφέρον 

24  @ Your services

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Legal Partners
Η ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε. διαθέτει
μια ομάδα με άρτια καταρτισμένους δικηγόρους 
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το ζήτημα ούτως ώστε να μην χάσει τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας 
μας και συνεχίζει να συνδράμει στην 
προσπάθεια που γίνεται για προσέλκυση 
στην Κύπρο Εταιρειών υψηλών προδια-
γραφών. 
Αθλητικό Δίκαιο
Το γραφείο εξειδικεύεται στο Αθλητικό 
Δίκαιο καθώς και στον Τομέα Στοιχημά-
των και Τυχερών Παιχνιδιών. Εκπροσω-
πεί αδειούχους αποδέκτες ηλεκτρονικού 
στοιχήματος καθώς και ομοσπονδίες, 
σωματεία αλλά και φυσικά πρόσωπα 
ενώπιον της Ανώτατης Δικαστικής Επι-
τροπής Αθλητισμού. Περαιτέρω, έχει 
βραβευθεί επί σειρά ετών ως η καλύτερη 
δικηγορική εταιρεία σε θέματα Αθλητικού 
Δικαίου.
Παροχή νομικών συμβουλών
Το γραφείο μας παρέχει νομικές συμβου-
λές επί ευρέος φάσματος. Η πολύχρονη 
πείρα μας καθώς και η εμπλοκή και εξειδί-
κευση μας σε διάφορους τομείς δικαίου, 
μας δίδουν τη δυνατότητα να παρέχουμε 
ολοκληρωμένες και έγκυρες νομικές συμ-
βουλές και γνωματεύσεις, με γνώμονα 
πάντα τις ανάγκες του προσώπου που 
απευθύνεται σε εμάς.
Διαμεσολάβηση
Το γραφείο παρέχει υπηρεσίες διαμεσο-
λάβησης, με στόχο την ταχύτερη, αποτελε-
σματικότερη και οικονομικά συμφέρουσα 
επίλυση διαφορών. Οι δικηγόροι του γρα-
φείου Γιώργος Χριστοφίδης και Κυριάκος 
Ορφανίδης είναι καταρτισμένοι και διαπι-
στευμένοι διαμεσολαβητές.
Προσωπικά Δεδομένα 
Η Δικηγορική Εταιρεία, στο πλαίσιο 
εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των 
υπηρεσιών της, με την εφαρμογή του 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προ-
σωπικών Δεδομένων παρέχει υπηρεσίες 
διασφάλισης της συμμόρφωσης και προ-
στασίας προσωπικών δεδομένων σε εται-
ρείες και άλλες οντότητες που ασχολού-
νται με διάφορους τομείς της οικονομίας. 

Το όραμά μας 
Η εταιρεία μας έχει ως πρωταρχικό 
σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
και η προστασία των δικαιωμάτων των 
πελατών μας. Μέλημα και κύρια έγνοια 
της εταιρείας μας είναι η απόδοση της 
δικαιοσύνης για όλους όπως προδίδει 

και το εταιρικό σύνθημα της «Justitia 
Omnibus». Στρατηγική μας είναι η επαγ-
γελματοποίηση της παράδοσης νομικών 
υπηρεσιών και συμβουλών, στόχος που 
επιθυμούμε να αναπτύξουμε ακόμα περισ-
σότερο στην διαδρομή και πορεία μας. 
Η εταιρεία μας και το προσωπικό από το 
οποίο απαρτίζεται εργάζονται καθημερινά 
με σκοπό την συνεχή εξέλιξη και επιμόρ-
φωση τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πελατών. Επίσης βασισμένη στις 
παρακαταθήκες και αξίες που την χαρα-
κτηρίζουν και καθοδηγούν ακολουθεί τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, το σύγχρονο και 
συνεχώς αυξανόμενο διεθνή ανταγωνι-
σμό, τις ρυθμιστικές και εποπτικές απαι-
τήσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
με γνώμονα την δημιουργία απαιτούμενης 
τεχνογνωσίας, εξειδίκευσης κα εμπειρίας 
ούτως ώστε να μπορεί η Εταιρεία να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των απαι-
τητικών πελατών και να είναι σε θέση να 
προσφέρει διεξοδικές τεχνικές γνώσεις 
και λύσεις για τα θέματα που προκύπτουν.    

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Η ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε. προσφέρει 
το πλήρες φάσμα υπηρεσιών όπως 
αμέλεια, δυσφήμηση/λίβελος, κλη-
ρονομικά ζητήματα, οικογενειακά 
ζητήματα, αθλητικά ζητήματα, δια-
δικτυακό στοίχημα, εργατικό δίκαιο, 
προσφυγές, θέματα ενέργειας, συμ-
φωνίες, εγγραφή εταιρειών, συγχω-
νεύσεις, διαμεσολάβηση.  
• Αθλητικό Δίκαιο
•  Ασχολείται με θέματα δανειολη-

πτών με έμφαση στα ξένα νομί-
σματα και σε ζητήματα αφερεγγυό-
τητας και καταναλωτών. 

•  Εξειδικεύεται στον τομέα της Ενέρ-
γειας. 

•  Εξειδικεύεται στον τομέα στοιχημά-
των και τυχερών παιχνιδιών εκπρο-
σωπώντας αδειούχους αποδέκτες 
Διαδικτυακού Στοιχήματος.

•  Παρέχει Εναλλακτικές Υπηρεσίες 
Επίλυσης Διαφορών με εξειδίκευση 
στη  Διαμεσολάβηση δυνάμει του 
σχετικού Νόμου.

•  Εξειδικεύεται σε θέματα Προστα-
σίας Προσωπικών Δεδομένων και 
εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Δεδομένων

• Εταιρικό Δίκαιο
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Mε επιμονή και θυσίες, σχεδόν όλοι οι 
κλάδοι στις τάξεις των κυπριακών 
επιχειρήσεων, παρουσιάζουν ανά-

καμψη κι αυτό αντικατοπτρίζεται και στα οικο-
νομικά τους αποτελέσματα. Αυτό αναφέρει σε 
συνέντευξή του στο ένθετο «@yourservices», 
ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας 
Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), Μιχάλης 
Αντωνίου. 

Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν εν έτη 
2019 οι κυπριακές επιχειρήσεις; 
Οι επιχειρήσεις μας με επιμονή, σκληρή δου-
λειά και θυσίες κατάφεραν να συμβάλουν σε 
μεγάλο βαθμό στους εντυπωσιακούς ρυθμούς 
ανάπτυξης που συνεχίζει να σημειώνει η 
οικονομία μας. Ταυτόχρονα όμως καλούνται 
να αντιμετωπίσουν αρκετές προκλήσεις, οι 
οποίες πρέπει να τύχουν σωστής διαχείρισης 
ούτως ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν 
να συνεισφέρουν και τα επόμενα χρόνια 
στην ανάπτυξη του τόπου μας. Μεγαλύτερη 
ίσως πρόκληση για τις επιχειρήσεις αποτελεί 
το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
τα οποία πρέπει το συντομότερο δυνατό να 
εκλείψουν από την οικονομική πραγματικό-
τητα της χώρας. Η ΟΕΒ εργάζεται για εξεύ-
ρεση αποτελεσματικών λύσεων και γι’ αυτό 
απευθύνει έκκληση προς όλες τις πλευρές 
να συνεργαστούν με θετικό πνεύμα για να 

μπορέσουμε να μειώσουμε τα ποσοστά των 
ΜΕΔ. Άλλο εξίσου σοβαρό πρόβλημα είναι η 
έλλειψη εργατικού δυναμικού που παρατηρεί-
ται σχεδόν σε όλους τους τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας και το κόστος ενέργειας. 
Επιπρόσθετα, η πάταξη της γραφειοκρατίας, οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα προς ένα πιο φιλικό επιχειρη-
ματικό περιβάλλον, ο ψηφιακός μετασχηματι-
σμός ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η ανάγκη 
για αποφόρτιση των επιχειρήσεων από τα 
βάρη και τις φορολογικές επιβαρύνσεις που 
φορτώθηκαν την περίοδο της κρίσης και η 
προοπτική ενός άτακτου Brexit αποτελούν 
επίσης σημαντικές προκλήσεις για τις επιχει-
ρήσεις μας.

Σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται οι 
επιχειρήσεις που καταγράφουν τη μεγα-
λύτερη κερδοφορία; 
Σχεδόν όλες οι οικονομικές δραστηριότητες 
και κλάδοι έχουν ανακάμψει και παρουσιά-
ζουν βελτίωση των οικονομικών τους απο-
τελεσμάτων. Ο τομέας των κατασκευών και 
διαχείρισης ακινήτων επέστρεψε δυναμικά με 
νέες υψηλής ποιότητας αναπτύξεις οι οποίες 
εμπλουτίζουν τις υποδομές της χώρας μας 
και παρέχουν σημαντικά πολλαπλασιαστικά 
οφέλη για την οικονομία με την δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας, την αναθέρμανση 

άλλων επαγγελμάτων που σχετίζονται με τις 
κατασκευές και φυσικά με μεγάλη εισροή εσό-
δων στα κρατικά ταμεία. Τη δική τους ξεχω-
ριστή σημασία και δυναμική έχουν και άλλοι 
«παραδοσιακοί» καθώς και αναδυόμενοι 
τομείς, όπως το λιανικό εμπόριο, η εστίαση, 
ο βιομηχανικός τομέας, οι νεοφυείς και και-
νοτόμες επιχειρήσεις και η οπτικοακουστική 
βιομηχανία. 

Σε ποιο επίπεδο συνεισφέρει στην οικο-
νομία ο τομέας των υπηρεσιών; 
Ο τομέας των υπηρεσιών εξακολουθεί να 
αποτελεί την αιχμή του δόρατος της οικονο-
μίας με μεγάλη προοπτική περαιτέρω ανά-
πτυξης όπως οι επαγγελματικές υπηρεσίες, η 
ναυτιλία, η διαχείριση επενδυτικών ταμείων, 
οι υπηρεσίες υγείας και η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Επίσης, ο τουρισμός παρόλη τη 
μικρή φετινή μείωση στις αφίξεις, μέσα από 
τη νέα εθνική στρατηγική για τον Τουρισμό, 
αναδεικνύεται ο στρατηγικός στόχος για δια-
φοροποίηση του τουριστικού μας προϊόντος 
με επικέντρωση στους τουρίστες υψηλών 
εισοδηματικών τάξεων, σε εναλλακτικά είδη 
τουρισμού και προσέλκυση επισκεπτών με 
ειδικά ενδιαφέροντα.

Σκεπτόμενος το άμεσο μέλλον, πιστεύετε 
ότι το 2020 τα πράγματα θα είναι καλύ-
τερα ή χειρότερα για τις επιχειρήσεις; 
Η ΟΕΒ θεωρεί ότι το μέλλον του τόπου μας 
είναι ευοίωνο διότι ο Κύπριος επιχειρηματίας 
έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και 
να λειτουργήσει κάτω από πολύ δύσκολες 
συνθήκες. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση 
για ένα καλύτερο μέλλον και αναβάθμιση του 
βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών είναι η 
διασφάλιση σύνεσης και πολιτικής συνεννόη-
σης, η διατήρηση της κοινωνικής και εργατικής 
ειρήνης, η επιτυχής προώθηση των μεταρρυθ-
μίσεων, η δημοσιονομική πειθαρχία, ο εξω-
στρεφής αναπτυξιακός προσανατολισμός και 
η επίσπευση του ψηφιακού μετασχηματισμού.
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«Σχεδόν όλοι οι κλάδοι
έχουν ανακάμψει»
Σε συνέντευξή του, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, 
τονίζει ότι ο τομέας των υπηρεσιών αποτελεί την αιχμή του δόρατος 
Της ΘΕΟΔΩΡΑς ΝΙΚΟΛΑΟΥ 



Η Kapnos Airport Shuttle με πολύ-
χρονη εμπειρία στον χώρο των 
επιβατικών μεταφορών, διανύει μια 

διαρκώς αναπτυσσόμενη πορεία, με συγκε-
κριμένη κατεύθυνση και ολοκληρωμένο 
όραμα καταφέρνοντας σήμερα να πρω-
τοπορεί και να κατέχει ηγετική θέση στον 
τομέα της. Η εταιρεία δραστηριοποιείται 
στον τομέα των επιβατικών μεταφορών από 
το 1992 με σημαντικότερους σταθμούς 
της πορείας της, το 2008 όπου σήμανε 
την αρχή της σύνδεσης του επιβατικού 
κοινού με το Αεροδρόμιο Λάρνακας, το 
2014 όπου έγινε η σύνδεση με το Αερο-
δρόμιο Πάφου, το 2018 όπου συνδέσαμε 
τον Πρωταρά και την Αγία Νάπα με τα 2 
Αεροδρόμια και στις 20/7/2019 όπου λει-
τούργησε το νέο μας γραφείο στην Πλατεία 
Σολωμού της Λευκωσίας. Στόχο έχει την 
ακόμη πιο άρτια και ποιοτική εξυπηρέτηση 
των πελατών μας παρέχοντας τους την 
δυνατότητα πληροφόρησης για τις δυνατό-
τητες πρόσβασης τους από το κέντρο της 
Λευκωσίας προς τα Αεροδρόμια Λάρνακας 
και Πάφου και το αντίστροφο.
Αναπτύσσεται με σταθερά βήματα και απο-
τελεί σήμερα «ναυαρχίδα» των ιδιωτικών 
εταιρειών στον τομέα των επιβατικών μετα-
φορών Παγκύπρια με στόλο 150 λεωφο-
ρείων όπου ο μέσος όρος ηλικίας των οχη-
μάτων της υπηρεσίας Shuttle δεν ξεπερνά 
τα 3 χρόνια. Επιπλέον σε μια προσπάθεια 
ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του στόλου 
μας έχουμε εντάξει 20 καινούρια λεωφο-

ρεία Euro6 φιλικά προς το περιβάλλον. Επι-
πρόσθετα έχουμε ενισχύσει τον στόλο μας 
με λεωφορεία προσβάσιμα σε ΑμεΑ. Άλλες 
δραστηριότητες της εταιρείας μας πέραν 
από την υπηρεσία Shuttle όπου εκτελούμε 
καθημερινά 90 δρομολόγια από και προς 
τα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, είναι 
η καθημερινή διακίνηση πέραν των 2500 
μαθητών σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, 
η μεταφορά εθνοφρουρών σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Άμυνας και σε συνεργασία 
με τουριστικούς πράκτορες η μεταφορά 
πέραν των 100,000 τουριστών σε όλη 
την Κύπρο. Η πελατοκεντρική προσέγγιση 
και η καινοτομία αποτελούν αναπόσπαστα 
δομικά στοιχεία της ταυτότητας μας και 
χαρακτηρίζουν κάθε βήμα αναβάθμισης των 
υπηρεσιών μας και επέκτασης της εταιρείας. 

Προσφέρουμε στους πελάτες μας την δυνα-
τότητα check-in και εκτύπωσης boarding 
pass από τους χώρους επιβίβασης στα 
λεωφορεία χωρίς οποιαδήποτε επιπλέον 
χρέωση και κυρίως χωρίς καθυστέρηση 
στην αναχώρηση τους για το αεροδρόμιο. 
Επιπλέον παρέχουμε δωρεάν πρόσβαση 
στο διαδίκτυο σε όλα μας τα υποστατικά και 
σε αρκετά από τα λεωφορεία μας. Επενδύ-
ουμε στην εκπαίδευση του προσωπικού μας 
φροντίζοντας για την συνεχή βελτίωση της 
επαγγελματικής τους κατάρτισης σε θέματα 
οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς με 
στόχο την ανάδειξη των ικανοτήτων των 
εργαζομένων μας και την ενδυνάμωση της 
εταιρικής κουλτούρας. Μετά από μια πορεία 
διαδικασιών και αυστηρούς ελέγχους 
έχουμε καταφέρει να πιστοποιηθούμε με 
το Πρότυπο Διαχείρισης Οδικής Ασφά-
λειας ISO 39001. Πρόκειται ουσιαστικά 
για ένα “εργαλείο” με σκοπό την πρόληψη 
της εμφάνισης δυσάρεστων οδικών συμ-
βάντων ή της μείωσης της βαρύτητας των 
συνεπειών τους, μέσα από ένα δομημένο 
πλαίσιο πολιτικής οδικής ασφάλειας. Επι-
πρόσθετα η εταιρεία έχει εξασφαλίσει το 
πιστοποιητικό ISO 9001 που αφορά την 
διαχείριση της ποιότητας όπως και το ISO 
18001 που καλύπτει θέματα διαχείρισης 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Παράλ-
ληλα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των 
διαδικασιών για την πιστοποίηση με το ISO 
14001 που αφορά το Σύστημα Περιβαλλο-
ντικής Διαχείρισης. Έχουμε σφυρηλατήσει 
μια ειλικρινή σχέση εμπιστοσύνης με τους 
πελάτες μας από τα πρώτα στάδια της 
πορεία μας μέχρι σήμερα η οποία αποτελεί 
καθρέφτη της δέσμευσης και της αφοσίω-
σης απέναντι τους. Πάγια επιδίωξη μας είναι 
να προσφέρουμε στους πελάτες κάτι περισ-
σότερο από αυτό που προσδοκούν ώστε να 
είμαστε αντάξιοι της εμπιστοσύνης που μας 
δείχνουν καθημερινά, γι’ αυτό, διεξάγουμε 
έρευνες σε τακτά χρονικά διαστήματα λαμ-
βάνοντας εισηγήσεις και απόψεις των πελα-
τών μας, δημιουργώντας τα σε ευκαιρίες 
για καινοτόμες ιδέες που προσδίδουν στον 
χαρακτήρα και την δυναμική της υπηρεσίας 
μας. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

@ YOUR SERVICES 27  

Υπηρεσίες «Kapnos Airport Shuttle»
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των επιβατικών μεταφορών από το 1992



To ISOP Boarding House, το πρώτο 
εξειδικευμένο και επί σκοπού σχε-
διασμένο οικοτροφείο στην Κύπρο, 

αποτελεί την τελευταία προσθήκη στις ήδη 
σύγχρονες εγκαταστάσεις του σχολείου 
και καλωσορίζει μαθητές από όλο τον 
κόσμο, τον Σεπτέμβριο του 2019.
Το ISOP Boarding House δέχεται μαθητές 
ηλικίας 12 μέχρι και 18 ετών οι οποίοι 
έχουν την δυνατότητα να διαμένουν ολό-
χρονα στο οικοτροφείο φοιτώντας παράλ-
ληλα στο σχολείο. 
Προσφέρει υπηρεσίες Housekeeping, 24 
Hours Security, In House Parenting όπως 
επίσης και επαγγελματία σεφ ο οποίος 
έχει αναλάβει σε συνεργασία με επαγγελ-
ματία διατροφολόγο τον σχεδιασμό υγιει-

νών γευμάτων για τα παιδιά. 
Παράλληλα οι μαθητές θα τυγχάνουν  
πλήρης υποστήριξης στα μαθήματά τους 
από το αφοσιωμένο και άρτια εκπαιδευ-
μένο προσωπικό του σχολείου με τακτική 
επικοινωνία με τους γονείς των παιδιών. 
Τα Σαββατοκύριακα των παιδιών θα είναι 
γεμάτα με δραστηριότητες και επισκέψεις 
σε άλλες πόλεις και χώρους ενδιαφέρο-
ντος έτσι ώστε να γνωρίσουν καλύτερα 
την Κύπρο μας, τους ανθρώπους της, την 
κουλτούρα και τον πολιτισμό μας. 
Στις επιλογές διαμονής στο ISOP 
BOARDING HOUSE παρέχεται επίσης 
και η δυνατότητα μικρής διάρκειας παρα-
μονής για όσους μαθητές φοιτούν στο 
σχολείο, ενώ αθλητικές ομάδες και ακα-

δημίες από την Κύπρο και το εξωτερικό 
είναι ευπρόσδεκτες για παραμονή και 
προετοιμασία ή διοργάνωση τουρνουά. Οι 
αθλητικές εγκαταστάσεις του ISOP είναι 
σε θέση να φιλοξενήσουν όλα σχεδόν 
τα αθλήματα ενώ υπάρχει και εσωτερική 
θερμαινόμενη πισίνα.
Το ‘The International School of Paphos’ 
υποδέχεται παιδιά από την ηλικία των 
2.5 ετών σε ένα περιβάλλον φροντίδας, 
ασφάλειας και δημιουργίας. Μέσα στις 
εξειδικευμένες εγκαταστάσεις και στον 
ειδικά σχεδιασμένο χώρο του Νηπιαγω-
γείου και της Προδημοτικής, τα παιδιά 
καλλιεργούν την μάθηση της αγγλικής 
γλώσσας, παράλληλα με την ελληνική. 
Η δημοτική εκπαίδευση ακολουθεί κατε-
ξοχήν το British National Curriculum στο 
καθημερινό πρόγραμμα ενώ τα παιδιά 
διδάσκονται παράλληλα την Ελληνική 
Γλώσσα και Ιστορία με βάση τα βιβλία και 
την ύλη του Υπουργείου Παιδείας. 
Το ταξίδι της γνώσης εμπλουτίζεται στο 
Γυμνάσιο και Λύκειο με τα IGCSE και A’ 
Levels με πλειάδα επιλογής θεμάτων 
(19 στο σύνολο) και ολοκληρώνεται στο 
Year13, στα 18 χρόνια του κάθε μαθητή, 
ο οποίος θα είναι ήδη εφοδιασμένος με 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Η επαρχία της Πάφου έχει 
κάθε λόγο να περηφανεύεται!
Έχοντας συμπληρώσει 30 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας και εξυπηρετώντας πλέον μαθητές πέραν 
των 40 διαφορετικών εθνικοτήτων, όλων των ηλικιών, το πρωτοπόρο στον τομέα του σχολείο «The 
International School of Paphos» μας συστήνει το ISOP Boarding House, το στολίδι της Κύπρου!



του ακαδημιών ποδοσφαίρου. Ήδη οι 
εγγραφές ξεκίνησαν και συνεχίζονται 
στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου 
www.paphosinternationalschool.com 
Στο ISOP Private Institute προσφέρο-
νται απογευματινά μαθήματα εκμάθη-
σης ξένων γλωσσών όπως Αγγλικά, 
Ελληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, 
Ισπανικά και Κινέζικα τα οποία και είναι 
εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
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περισσότερεσ πληρόφόριεσ
EMAIL info@isop-ed.org , THλ: 26.821.700. www.paphosinternationalschool.com 

FB: The International School of Paphos  -  Instagram: @isopcy

4 A’Levels, αναγνωρισμένο Απολυτήριο 
και με εξασφαλισμένη θέση σε ένα από τα 
καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού. 
To International School of Paphos 
συνεργάζεται τόσο με τα διεθνώς ανα-
γνωρισμένα Πανεπιστήμια του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου (Russel Group) όσο και με 
Πανεπιστήμια των ΗΠΑ (The Ivy League 
Universities) ενώ τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται μια νέα τάση, οι μαθητές να 
επιλέγουν και Πανεπιστήμια της Ολλαν-
δίας, Σουηδίας και Γερμανίας στα οποία 
εξασφαλίζουν με επιτυχία θέσεις σε διά-
φορους κλάδους σπουδών.
To International School of Paphos είναι 
σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ενώ συμμετέχει με επι-
τυχία στα συνέδρια προσομοίωσης των 
Ηνωμένων Εθνών. 
Αποτελεί ένα από τα κέντρα εκμάθησης 

της Γερμανικής Γλώσσας σε συνεργασία 
με το Goethe Institute του οποίου και 
αποτελεί και εξεταστικό κέντρο. Είναι 
επίσης κέντρο για τις εξετάσεις της Ελλη-
νομάθειας. 

συνεργάζεται με το Cambridge 
Assessment International Education 
και με την Pearson Edexcel. Αποτελεί 
εξεταστικό κέντρο των ECDL και του 
British Council. Κάθε χρόνο λαμβάνει με 
επιτυχία τις πράσινες σημαίες των Eco-
Schools, διαθέτει το πρόγραμμα  Duke of 
Edinburgh’s International Award και διε-
ξάγει τις εξετάσεις του London Academy 
of Music and Dramatic Art με εξαιρετικά 
αποτελέσματα.
To International School of Paphos ανα-
κοινώνει επίσης την ανάπτυξη αθλητικού 
τμήματος με την λειτουργία των δικών 



Aνιούσα πορεία χαράσσει τους 
τελευταίους μήνες μία από τις πιο 
κύριες κατηγορίες του τομέα των 

υπηρεσιών. Ο λόγος για τις κτηματομε-
σιτικές υπηρεσίες οι οποίες στηρίζονται 
καθαρά στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα 
με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη 
δημοσιότητα το Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας, το πρώτο πεντάμηνο του 
έτους ο αριθμός των πωλητήριων εγγρά-
φων που κατατέθηκαν στο Κτηματολόγιο 
ανήλθε στα 4.846 σε σύγκριση με 3.612 
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώ-
νοντας αύξηση 34%. 

Στην Πάφο η μεγαλύτερη αύξηση
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία, στη 
Λευκωσία η αύξηση ανήλθε στο 36% με 
τα πωλητήρια έγγραφα να φθάνουν τα 
868 σε σύγκριση με 638 πέρυσι, ενώ στη 
Λεμεσό η αύξηση κυμάνθηκε στα ίδια επί-
πεδα, με την αύξηση παγκύπρια να φτάνει 
στο 34%, και τα πωλητήρια έγγραφα να 
φθάνουν τα 1768 έναντι 1.323 το πεντά-
μηνο του 2018. Σε σχέση με τις υπόλοι-
πες επαρχίες στη Λάρνακα σημειώθηκε 
αύξηση 28% με συνολικές πωλήσεις 670 
έναντι 523 πέρυσι, στην ελεύθερη Αμμό-
χωστο στο 21% με συνολικές πωλήσεις 
329 σε σύγκριση με 271 το πεντάμηνο 
του 2018, ενώ στην επαρχία Πάφου η 
αύξηση ανήλθε στο 41% (η μεγαλύτερη 
σε όλες τις επαρχίες) με συνολικές πωλή-
σεις 1.211 έναντι 857 το πεντάμηνο του 
2018.
Σχετικά με τον μήνα Μάιο η αύξηση σε 
σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα 
εκτοξεύθηκε στο 72%, κάτι το οποίο 
τον κατέταξε ως τον καλύτερο μέχρι 
στιγμής μήνα σε πωλήσεις του έτους. 
Συνολικά τον Μάιο του 2019 ο αριθμός 
των πωλητήριων εγγράφων έφθασε τα 
1.423 έναντι 828 τον Μάιο του 2018, 
με τη μεγαλύτερη αύξηση ύψους 101% 
να καταγράφεται στην Πάφο, ακολουθού-
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ΑΚΙΝΗΤΑ

Ανακάμπτουν οι κτηματομεσιτικές 
υπηρεσίες
Το πρώτο πεντάμηνο του 2019 οι πωλήσεις ακινήτων κατέγραψαν αύξηση 
της τάξης του 34% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο

μενη από τη Λεμεσό με αύξηση 94%, τη 
Λάρνακα με 53%, τη Λευκωσία με 36% 
και την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου με 
αύξηση 10%.

Προς τα πάνω και 
οι άδειες οικοδομής 
Στο μεταξύ, αύξηση 5,01% παρουσίασε 
και ο αριθμός των αδειών οικοδομής που 
εκδόθηκαν από τις δημοτικές Αρχές και τις 
επαρχιακές διοικήσεις την περίοδο Ιανου-
αρίου – Μαρτίου του 2019, οι οποίες 
ανήλθαν σε 1.591 σε σύγκριση με 1.515 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, 
της τάξης του 13%, παρουσίασε η αξία 

των αδειών για την περίοδο Ιανουαρίου 
- Μαρτίου 2019, που διαμορφώθηκε 
σε €464,4 εκατομμύρια σε σύγκριση 
με €410,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο.
Άνοδο 12,7% παρουσίασε και το εμβα-
δόν των εκδοθεισών αδειών, το οποίο 
ανήλθε σε 427.005 τετραγωνικά μέτρα 
την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019, 
σε σύγκριση με 378.933 τετ. μέτρα την 
αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Τον Μάρτιο ο αριθμός των αδειών οικοδο-
μής διαμορφώθηκε στις 522 σε σύγκριση 
με 522 τον αντίστοιχο μήνα του 2018, 
με τον αριθμό των αδειών οικοδομής να 
κινείται πτωτικά σε μηναία βάση και για 
τους τρεις μήνες του έτους.





Υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης 
Πέρα από τις υπηρεσίες διαχείρισης πιστωτικού 
κινδύνου, η Infocredit Group προσφέρει υπηρεσίες 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης με εξειδίκευση στην 
καταπολέμηση του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήμα-
τος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Παρέχει 
στους οργανισμούς λύσεις εναρμόνισης τόσο με 
την κυπριακή νομοθεσία όσο και με τις διεθνείς 
οδηγίες. Ως στρατηγικός συνεργάτης της διεθνώς 
αναγνωρισμένης εταιρείας παροχής λύσεων 
διαχείρισης κινδύνων και ανάλυσης δεδομένων 
LexisNexis Risk Solutions, για την Κύπρο, Ελλάδα, 
Μάλτα, Ρουμανία, Ρωσία αλλά και τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, η εταιρεία παρέχει πρόσβαση 
σε μια από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων 
παγκοσμίως, μέσω της οποίας υπάρχει η δυνα-
τότητα έρευνας σε παγκόσμιες λίστες Κυρώσεων, 
Επιβολών, Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων 
(ΠΕΠ) αλλά και αρνητικών δημοσιευμάτων, σε 
περισσότερες από 50 κατηγορίες κινδύνου. 

Υπηρεσία επαλήθευσης εγγράφων
Μέσα από την συνεργασία με τη Keesing 
Technologies η Infocredit Group πέτυχε να ολο-
κληρώσει της υπηρεσίες λύσεων KYC (Know 
Your Client) προσθέτοντας και την επαλήθευση 
στοιχείων. Οι λύσεις της  Keesing Technologies 
επιτρέπουν στο κάθε οργανισμό να εξετάζει την 
αυθεντικότητα εγγράφων ταυτότητας, όπως δια-
βατήρια, ταυτότητες και άδειες οδήγησης  από 
όποια χώρα και αν προέρχονται μειώνοντας έτσι 
την πιθανότητα απάτης. 

Η Infocredit Group είναι πρωτοπόρος 
εταιρεία παροχής καινοτόμων λύσεων 
με ειδίκευση στην διαχείριση πιστω-

τικού κινδύνου, κινδύνων κανονιστικής συμ-
μόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης. Με 
περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας και με 
ένα διεθνές δίκτυο στρατηγικών συνεργατών, 
η Infocredit Group έχει καθιερωθεί ως μία από 
τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής εμπορικών 
πληροφοριών και διαχείρισης κινδύνων στην 
Κύπρο και Μέση Ανατολή. Υπηρεσίες διαχεί-
ρισης πιστωτικού κινδύνου.
H Infocredit Group, με την τεράστια εμπειρία 
της στον τομέα των εμπορικών ερευνών και 
οικονομικών εκθέσεων έχει να παρουσιά-
σει ολοκληρωμένες λύσεις ελαχιστοποίη-
σης του πιστωτικού κινδύνου και έκθεσης 
των πελατών σε παγίδες της αγοράς. Με τη 
μεγαλύτερη ιδιωτική βάση δεδομένων για 
κυπριακές επιχειρήσεις, προσφέρει άμεση 
πρόσβαση σε δημόσια εταιρικά δεδομένα, 
για περισσότερες από 190,000 εταιρείες. 
Η επιχειρηματική πληροφόρηση συνδυάζει 
ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για σκοπούς 
αξιολόγησης πελατών, προμηθευτών ή και 
συνεργατών τους. Μέσα από τη διαδικτυακή 
πλατφόρμα www.infocreditworld.com, βάση 
η οποία παρέχει εμπορικά στοιχεία για περισ-
σότερες από 150 εκατομμύρια εταιρείες σε 
όλο τον κόσμο παρέχονται εύκολα, γρήγορα 
και διαδικτυακά όλες οι δημόσιες εμπορικές, 
οικονομικές και άλλες πληροφορίες.
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Infocredit Group
Πρωτοπόρος στη παροχή λύσεων διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης

Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου
Το τηλεφωνικό κέντρο της Infocredit Group 
εξυπηρετώντας μεγάλους οργανισμούς όπως 
δημαρχεία, ασφαλιστικές, τηλεφωνικές και 
εμπορικές εταιρίες κατάφερε να αναπτύξει 
σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα. Στελε-
χωμένο με έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο 
προσωπικό κατάφερε να φτάσει σε ψηλά 
επίπεδα αποτελεσματικότητας και ποιότητας 
φτάνοντας να διεκπεραιώνει χιλιάδες τηλε-
φωνήματα ημερησίως, αλλά κυρίως να το 
κάνει μέσα από διαδικασίες διασφάλισης 
ποιότητας. Το τμήμα διαθέτει πάντα την ευελιξία 
να προσαρμόσει τα ωράρια και τις υπηρεσίες 
του αναλόγως των αναγκών του κάθε πελάτη 
ξεχωριστά. 

Επαγγελματική εκπαίδευση
Το τμήμα Infocredit Professional Education 
αξιοποιεί την εμπειρία και τεχνογνωσία της 
Infocredit Group για να παρέχει υψηλού επιπέ-
δου επαγγελματική εκπαίδευση τόσο μέσα από 
επιχορηγημένα σεμινάρια όσο και διαδικτυακά, 
μέσα από τη πλατφόρμα της VinciWorks.

Εταιρική διακυβέρνηση
Αντιλαμβανόμενη τη σημασία της εταιρικής 
διακυβέρνησης στους σύγχρονους οργανι-
σμούς η Infocredit Group ανέπτυξε συνεργασία 
με το ινστιτούτο ICSA - Institute of Chartered 
Secretaries and Administrators. To ICSA 
παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε στελέχη 
εταιριών και μεγάλων οργανισμών για περισ-
σότερα από 125 χρόνια. Επαγγελματίες αλλά 
και φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν πτυχία, 
διπλώματα και επαγγελματικές πιστοποιήσεις 
πολύτιμους βοηθούς στην επαγγελματικής 
τους ανέλιξη. Η Infocredit Group επικεντρω-
μένη στη παγκόσμια τάση για διαφάνεια και 
ορθή εταιρική διακυβέρνηση στοχεύει στην 
ενδυνάμωση και ταυτόχρονη ενίσχυση των 
επιχειρήσεων για να μπορούν να λαμβάνουν 
κρίσιμες οικονομικές αποφάσεις βασιζόμενες 
σε αντικειμενικά κριτήρια. Δίνοντας μεγάλη 
σημασία στη ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών η Infocredit Group εναρμόνισε τη 
λειτουργία της στη βάση των προτύπων ISO 
27001, ISO 22301-2012 και ISO 9001 
λαμβάνοντας τις ανάλογες πιστοποιήσεις. 
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Σχεδόν όλες οι επι-
χειρήσεις έχουν 
στρατηγικές, αλλά 

μόνο λίγες έχουν σχέ-
δια υλοποίησής τους και 

ακόμα πιο λίγες έχουν πετυχημένη 
υλοποίηση. Υπάρχει χάσμα μεταξύ στρατη-
γικής και υλοποίησης, και το πως το χάσμα 
αυτό γεφυρώνεται παραμένει για πολλούς 
άγνωστος δρόμος. Η «Λειτουργία» από 
την ίδια της τη φύση, έχει τη δυνατότητα να 
εκτελεί και να υλοποιεί στρατηγική με το να 
εναρμονίζει σημαντικές της αποφάσεις με τα 
χαρακτηριστικά απόδοσης που προβλέπει η 
στρατηγική. Η Λειτουργία παίρνει αποφάσεις 
σε πολλούς τομείς της επιχείρησης και ο τρό-
πος λήψης των αποφάσεών της εμβολιάζεται 
από τη στρατηγική, αλλά συγχρόνως είναι 
αυτές οι αποφάσεις της που προσδίδουν 
σάρκα και οστά στη στρατηγική. Τι ζητά ο 
πελάτης είναι το πρώτο σκέλος της στρατηγι-
κής του μάρκετινγκ. Η Λειτουργία προετοιμά-
ζει και καθιστά ικανή την επιχείρηση να αντα-
ποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες ικανοποιώντας 
το δεύτερο σκέλος και ολοκληρώνοντας τη 
διεργασία της στρατηγικής.
Η υλοποίηση της στρατηγικής από τη «Λει-
τουργία» ακολουθεί ένα κύκλο διεργασιών 
που μπορούμε να το σκεφτούμε ως ακολού-
θως:
• Πρώτα η Λειτουργία είτε από μόνη της είτε 
με τη βοήθεια άλλων, μαθαίνει τι ζητούν οι 
πελάτες. Χρειάζεται να ακούει τους πελάτες 
μέσω ερευνών και εκτιμήσεων των Κρίσι-
μων Δεικτών Απόδοσης
• Δεύτερον, θα πρέπει να αναπτύξει κατάλ-
ληλα προϊόντα, δεξιότητες και γνώση που θα 
την καταστίσουν ικανή να προσφέρει τι απαι-
τείται. Θα χρειαστεί να αναγνωρίσει το χάσμα 
μεταξύ του τι έχει και του τι οι πελάτες χρειά-
ζονται, και να προσπαθήσει να το καλύψει

• Τρίτον, θα πρέπει να φθάσει στις επιλεγμέ-
νες αγορές και στους σωστούς πελάτες για 
να προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
της. Θα χρειαστεί να δημιουργήσει τα ανα-
γκαία κανάλια επικοινωνίας και να στοχεύσει 
τους επιθυμητούς πελάτες
Ο πιο πάνω κύκλος παντρεύει το πελάτη με 
την επιχείρηση. Είναι δυναμικός και απαιτεί 
συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση, και 
το πώς εκτελείται έχει κρίσιμες συνέπειες 
στη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Είναι την εκτέλεση αυτού του κύκλου που 
η Λειτουργία είναι σε πλεονεκτική θέση να 
χειριστεί. Η Λειτουργία χειρίζεται και παίρνει 
σημαντικές αποφάσεις σε επιχειρησιακούς 
τομείς όπως: (α) επιχειρησιακούς πόρους: 
μηχανήματα και υποστατικά, (β) προμηθευ-
τική αλυσίδα και συστήματα, (γ) τεχνολογία 
άμεσα εφαρμοσμένη ή έμμεσα, (δ) προσω-
πικό και άλλα οργανικά θέματα: προσέλκυση 
και πρόσληψη άριστου προσωπικού, επι-
χειρησιακή μάθηση, εκπαίδευση, οργανικές 
δομές και κουλτούρα, λήψη αποφάσεων κλπ. 
Για αποτελεσματική συμβολή στη στρατηγική, 
σε κάθε τομέα λειτουργίας θα πρέπει να λαμ-
βάνεται η σωστή απόφαση, για παράδειγμα:
• Αποφάσεις ως προς το κατά πόσον να 
προβεί σε επεκτάσεις, τους τόπους που θα 
κάνει τις νέες εγκαταστάσεις και με ποια 
δυναμικότητα
• Αποφάσεις ως προς ποια τεχνολογία να 
εφαρμόσει για να βοηθήσει τις διεργασίες 
της άμεσα και έμμεσα
• Αποφάσεις ως προς το τι να παράγει η ίδια 
και τι να παίρνει απ’ έξω (outsourcing), ποιοι 
θα είναι οι προμηθευτές της και ποια μεθο-
δολογία θα έχουν τα συμβόλαια 
• Αποφάσεις ως προς το ποια φιλοσοφία 
ποιότητας θα υιοθετήσει και πως θα προβεί 
στην εφαρμογή της χωρίς τη γραφειοκρατία 
που θα σκοτώσει την επιχείρηση

• Αποφάσεις ως προς την πλέον κατάλληλη 
επιχειρησιακή δομή και κουλτούρα, κατα-
μερισμό εξουσιών και λήψη αποφάσεων 
καθώς και άλλων οργανικών θεμάτων 
περιλαμβανομένων της επιχειρησιακής 
μάθησης, εκπαίδευσης και παροχής κινή-
τρων
Μεγάλη προσοχή και φροντίδα χρειάζεται 
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις 
στους διάφορους τομείς απευθύνονται 
στις ανάγκες του πελάτη και ότι αυτές οι 
αποφάσεις είναι αλληλο-υποστηρικτικές, 
δεν εξουδετερώνει η μια την άλλη, και πως 
όλες μαζί υλοποιούν τις προσδοκίες του 
πελάτη, χωρίς κενά, και μέσα από μια ολι-
στική προσέγγιση. Τέτοιες αποφάσεις ενέ-
χουν μεγάλες δαπάνες, είναι μη αντιστρέψι-
μες αλλά έχουν και σκοπό την προώθηση 
της πραγμάτωσης της στρατηγικής.
 Όταν μια τέτοια απόφαση είναι λανθα-
σμένη, επηρεάζει δυσμενώς τους στόχους 
της επιχείρησης. Για παράδειγμα, λανθα-
σμένη τεχνολογία, λανθασμένη επέκταση 
παραγωγής, λανθασμένη σχέση με προ-
μηθευτές, λανθασμένος τύπος ή εφαρ-
μογή συστήματος ποιότητας, λανθασμένη 
κουλτούρα ή ηγεσία, το κάθε ένα τέτοιο 
λάθος από μόνο του είναι ικανό να ανατρέ-
ψει τη στρατηγική και τις προοπτικές της. 
Καλούνται οι επιχειρήσεις να προσδώσουν 
την πρέπουσα σημασία στο ρόλο που η 
«Λειτουργία» μπορεί να διαδραματίσει στη 
διεργασία της Στρατηγικής αναγνωρίζοντας 
πως ο χειρισμός και οι αποφάσεις στους 
χώρους της «Λειτουργίας» αποτελεί το πιο 
πρακτικό μέσο που θα θέσει τη στρατηγική 
τους σε δράση. Επιχειρήσεις που θα το 
κάνουν θα βρεθούν ένα βήμα μπροστά από 
τους πολλούς ανταγωνιστές τους που ναι 
μεν μπορεί να έχουν στρατηγική αλλά την 
κρατούν μόνο στα συρτάρια.

34  @ Your services

ΑΝΑΛΥΣΗ

Ο ρόλος της Λειτουργίας
στην Επιχειρησιακή Στρατηγική
Το άρθρο αυτό στοχεύει να ενημερώσει τις επιχειρήσεις για το στρατηγικό ρόλο που ο τομέας 
της Λειτουργίας (Operations) μπορεί να διαδραματίσει ως μέσο εφαρμογής της επιχειρησιακής 
στρατηγικής, και να τις πείσει να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν τη «Λειτουργία» τους ώστε να την 
καταστήσουν ικανή να ανταποκριθεί στο ρόλο αυτό.
ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΑΡΔΟΣ
Εκτελεστικός Διευθυντής P&E Sardos Business Solutions Int.


