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EDITORIAL

Υπηρεσίεσ
Το σημαντικότερο γρανάζι 
της οικονομίας σε νέες περιπέτειες

Aντιμέτωπος με τη δίνη του κορωνοϊού και με τους σύνοδους κραδα-
σμούς και προκλήσεις βρέθηκε ο νευραλγικός τομέας των Υπηρεσιών. 
Μετά την κρίση του 2013, κι ενώ ο τομέας είχε καταφέρει να αντεπε-

ξέλθει, να αναδιαρθρωθεί και να επιταχύνει τους ρυθμούς μεγέθυνσής του, 
ξέσπασε η νέα μεγάλη πανδημική κρίση, που αυτήν τη φορά δεν άφησε κανέ-
να τομέα ανεπηρέαστο, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο. Ο 
τομέας των Υπηρεσιών, που αποτελεί το σημαντικότερο γρανάζι της κυπριακής 
οικονομίας, προσπαθεί και πάλι να σταθεί στα πόδια του, με σκοπό να καταφέ-
ρει να βγει αλώβητος κι από αυτή την περιπέτεια.
Στο ένθετο «@yourservices», θα διαβάσουμε συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, αναλύ-
σεις και άρθρα, μέσα από τα οποία περιγράφεται η εν λόγω προσπάθεια των 
επαγγελματιών του τομέα. Θα γνωρίσουμε, παράλληλα, καλύτερα τις εταιρείες 
που πρωταγωνιστούν στον τομέα και θα μάθουμε πως κατάφεραν να ανταπο-
κριθούν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, που επέφερε η πανδημία.
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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών το κυπρι-
ακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

(ΑΕΠ) αναμένεται να μειωθεί κατά 5,5% 
το 2020, ανακάμπτοντας κατά 4,5% το 
2021 και πλήρως το 2022. Φυσικά αυτές 
οι εκτιμήσεις γίνονται μέσα σε ένα αβέβαιο 
οικονομικό περιβάλλον εφόσον πιθανές 
αλλαγές της επιδημιολογικής εικόνας σε 
Κύπρο και εξωτερικό ενδεχομένως να τις 
ανατρέψουν αρνητικά.
Πέραν από τους τομείς του τουρισμού και 
τον κατασκευών, ένας άλλος τομέας που 
παραδοσιακά συνεισφέρει σημαντικά στο 
ΑΕΠ της χώρας, αυτός των επαγγελματι-
κών υπηρεσιών, αντιμετωπίζει προκλήσεις.
Ο τομέας αναδιαρθρώθηκε τα τελευταία 
χρόνια και αναπροσαρμόστηκε στις μετα-
βαλλόμενες ανάγκες των επιχειρηματιών, 
επενδυτών και της κοινωνίας αλλά και στις 
νέες οδηγίες των τοπικών και διεθνών 
εποπτικών αρχών, που ο αριθμός τους 
είναι μεγάλος, είναι αυτός των επαγγελμα-
τικών υπηρεσιών.
Νέοι τομείς έχουν αναπτυχθεί όπως αυτός 

των επενδυτικών ταμείων. Τα επενδυ-
τικά ταμεία ή οι οργανισμοί συλλογικών 
επενδύσεων αποτελούν σημαντικό μέρος 
της παγκόσμιας αγοράς χρηματοοικονο-
μικών μέσων. Προσελκύουν μεγάλο όγκο 
επενδύσεων, διότι διαθέτουν 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 οργανισμό συλλογι-
κών επενδύσεων) δε θα είχε πρόσβαση.
Οι επενδύσεις  των συγκεκριμένων ορ-
γανισμών μπορεί να είναι είτε σε κινητές 
αξίες, όπως μετοχές, ομόλογα, χρηματοπι-
στωτικές διευκολύνσεις (αγορές δανειακών 
χαρτοφυλακίων από τραπεζικά ιδρύματα) 
και παράγωγα ή σε ακίνητα, έργα υποδο-
μής ή ακόμη και σε πολύτιμα μέταλλα ή 
άλλα αντικείμενα αξίας.
Από τις αρχές του χρόνου παρουσιάζει 
μια κάμψη, κάτι που καταγράφεται στη 
μείωση του αριθμού των νέων εταιριών 
που εγγράφονται στο Τμήμα του Εφόρου 
Εταιρειών, κάτι που έγινε εντονότερο τους 

Επαγγελματικές 
Υπηρεσίες
«Οι προκλήσεις για τον τομέα είναι πολλές και χρήζουν 
διαχείρισης ώστε να δοθεί ο τομέας να μπορέσει 
να συνεχίσει να συνεισφέρει σημαντικά στο Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν της χώρας».
ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ

μήνες που επιβλήθηκαν τα περιοριστικά 
μέτρα λόγω του ιού.
Πέραν από την πλήρη εναρμόνιση με τις 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες που αφορούν τις 
διαδικασίες αντιμετώπισης φαινομένων 
καταπολέμησης ξεπλύματος βρώμικου χρή-
ματος (είναι στα σκαριά αναθεώρηση της 
που την κάνει ακόμη αυστηρότερη), εφαρ-
μόζεται, πλέον, η ανταλλαγή πληροφοριών 
όσον αφορά τους χρηματοοικονομικούς 
λογαριασμούς, με την πληροφόρηση να 
δίνεται από τα χρηματοπιστωτικά και άλλα 
παρόμοια ιδρύματα, όπως ασφαλιστι-
κές εταιρείες και οργανισμούς παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών στις φορολογικές 
αρχές.
Επιπλέον εφαρμόζεται η οδηγία DAC 6 
που ουσιαστικά απαιτεί από τους παρόχους 
υπηρεσιών / ενδιάμεσους αλλά και σε 
ορισμένες περιπτώσεις από τους ίδιους 
τους φορολογούμενους, διασυνοριακών 
ρυθμίσεων και εταιρικών σχημάτων που 
δυνητικά θεωρούνται επιθετικού φορολο-
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γικού σχεδιασμού. Με αυτό τον τρόπο οι 
φορολογικές αρχές θα μπορούν να συνερ-
γαστούν ώστε να βεβαιωθούν ότι ο φορο-
λογικός σχεδιασμός συνάδει με τις διεθνείς 
πρακτικές και τις εθνικές οικονομίες, κάτι 
που χαρακτηρίστηκε ως έμμεση επιβολή 
της ενιαίας φορολογικής βάσης.
Σημειώνεται επίσης ότι πρόσφατα εγκρίθη-
κε από τη Βουλή η νομοθεσία που αφορά 
την εναρμόνιση της χώρας με τις ευρωπα-
ϊκές οδηγίες ATAD I (Anti Tax Avoidance 
Directive) και ATAD II, με τις οποίες 
θεσπίζονται κανόνες κατά των πρακτικών 
φοροαποφυγής, με στόχο τη ρύθμιση της 
φορολόγησης κατά την έξοδο – μεταφορά 
της φορολογικής έδρας και των περιουσι-
ακών τους στοιχείων  εκτός της Δημοκρα-
τίας και της αποφυγής διπλής έκπτωσης 
λόγω ασυμφωνιών στη μεταχείριση 
υβριδικών μέσων. Δηλαδή να αποφεύγεται 
το φαινόμενο ένα είδος εισοδήματος από 
χρηματοοικονομικό μέσο η μια χώρα να το 
χειρίζεται ως μέρισμα και η άλλη ως τόκο 

εισπρακτέο με αποτέλεσμα να μη φορολο-
γείται πουθενά.
Οι προκλήσεις για τον τομέα είναι πολλές 
και χρήζουν διαχείρισης ώστε να δοθεί 
ο τομέας να μπορέσει να συνεχίσει να 
συνεισφέρει σημαντικά στο Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν της χώρας. Ήδη η Κύπρος 
έχει προχωρήσει σε υπογραφή νέας 
συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας 
με τη Ρωσία υιοθετώντας την επιβολή 
φόρου παρακράτησής 15% σε μερίσμα-
τα και τόκους, κάτι που ενδεχομένως να 
επηρεάσει τη δραστηριοποίηση Ρώσων 
επιχειρηματιών στη χώρα, ενώ η Γερμανική 
Προεδρία επαναφέρει προς συζήτηση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα της ενιαίας 
φορολογικής βάσης.
Είναι ξεκάθαρο ότι το διεθνές οικονομικό 
και επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλ-
λεται συνεχώς, διαμορφώνοντας νέες 
ανάγκες από τους επενδυτές και είναι 
απαραίτητο ως πολιτεία όπου επιβάλλεται 
να προχωρήσουμε σε εκείνες τις αλλαγές 

Ο τΟμέας απΟ τις 
αρχές τΟυ χρΟνΟυ 
παρΟυςιαζέι μια 
καμψη, κατι πΟυ 
καταγραφέται 
ςτη μέιωςη τΟυ 
αριθμΟυ των νέων 
έταιριων πΟυ 
έγγραφΟνται ςτΟ 
τμημα τΟυ έφΟρΟυ 
έταιρέιων, κατι πΟυ 
έγινέ έντΟνΟτέρΟ 
τΟυς μηνές πΟυ 
έπιβληθηκαν 
τα πέριΟριςτικα 
μέτρα λΟγω τΟυ ιΟυ.

που θα διατηρήσουν την ανταγωνιστικό-
τητα της Κύπρου μέσω αλλαγών στο φορο-
λογικό πλαίσιο αλλά και μέσω ενίσχυσης 
των μεταρρυθμίσεων για διευκόλυνση της 
επιχειρηματικότητας.
Η μεταβλητότητα στο διεθνές πολιτικό και 
οικονομικό περιβάλλον οδηγεί πολλούς 
επιχειρηματίες να κάνουν σκέψεις για 
μεταφορά μέρους ή ολόκληρου του κύκλου 
εργασιών τους σε άλλες περιοχές, για περι-
ορισμό του ρίσκου (επιλογή της χώρας για 
headquartering). Φυσικά για την επιλογή 
των συγκεκριμένων περιοχών υπάρχουν 
συγκεκριμένα κριτήρια που σταθμίζουν 
οι επενδυτές και οι συμβούλοι τους πριν 
πάρουν τις τελικές τους αποφάσεις.
Με την τεχνολογική εξέλιξη και την ενοποί-
ηση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
η αλλαγή της έδρας ενός ομίλου γίνεται 
ευκολότερη, κυρίως για επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
υπηρεσιών. 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. 
Την ίδια στιγμή θα πρέπει να αναλύονται 
οι αλλαγές που ενδεχομένως να υπάρξουν 
στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον αλλά 
και στο νομοθετικό πλαίσιο που ενδεχο-
μένως να επηρεάσουν τη χώρα μας στο 
σύνολο αλλά και ειδικότερα τον τομέα των 
επαγγελματικών υπηρεσιών.
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Aπό την ίδρυση του το 1990 το δι-
κηγορικό γραφείο Αρετή Χαριδήμου 
και Συνεργάτες έχει εξελιχθεί σε 

ένα από τα 20 καλύτερα δικηγορικά γρα-
φεία της Κύπρου σημειώνοντας μάλιστα 
ανοδική πορεία. Xάρη σε ένα δυνατό και 
ποικιλόμορφο πελατολόγιο το γραφείο έχει 
ενδυναμώσει τις υπηρεσίες του και έχει 
εδραιώσει τις συνεργασίες του τόσο εντός 
της κυπριακής αγοράς αλλά και διεθνώς 
προσφέροντας μεγάλο εύρος νομικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κλάδο 
του εταιρικού, δικαστηριακού δικαίου και 
του δικαίου ακίνητης περιουσίας και μετα-
νάστευσης. Αναπτύσσοντας ένα αξιόλογο 
δίκτυο συνεργατών και πελατών η εταιρεία 
έχει σταδιακά διευρύνει της υπηρεσίες που 
προσφέρει δημιουργώντας έναν Όμιλο 
εταιρειών. 
Το δικηγορικό γραφείο σήμερα απασχολεί 
έμπειρους και πλήρως καταρτισμένους 
νομικούς συμβούλους αλλά και μία δυνατή 
υποστηρικτική ομάδα αφοσιωμένων επαγ-
γελματιών. Στο σύνολο τους οι εργαζό-
μενοι ανέρχονται σε περισσότερα από 70 
άτομα, αριθμός έξη φορές μεγαλύτερος 
σε σύγκριση με αυτόν που απασχολούσε 
η εταιρεία πριν μία δεκαετία στοιχείο που 
αποδεικνύει την ενισχυόμενη θέση του 
γραφείου ανάμεσα στους ανταγωνιστές 
του. Πέρα από αυτό, το δικηγορικό γραφείο 
έχει επιδείξει της αντοχές του απέναντι 
σε κάθε κρίση όπως ήταν αυτή του 2013 
όταν παρά την αργή σφυγμομέτρηση της 
κυπριακής οικονομίας η εταιρεία κατάφερε 
να προσπεράσει τις δυσκολίες και σύντομα 
να επενδύσει στη στρατηγική ανάπτυξης. 
Η εταιρεία ως αναπόσπαστο μέρος της 
κυπριακής κοινωνίας αποτελεί διαχρονικό 
υποστηρικτή τοπικών θεσμών παρέχο-
ντας σταθερά και συνεχόμενα οικονομική 
υποστήριξη αλλά και προσφορά μέσω 
έμπρακτων δράσεων. Σκοπός πλέον είναι 
η διαμόρφωση ενός συνεχώς εμπλουτι-
σμένου πλάνου δράσης στα πλαίσια του 

σχεδίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η 
συνεισφορά στη κοινωνία καταλήγοντας 
στην άμβλυνση των οικονομικών ή άλλων 
δυσκολιών των συμπολιτών μας.
Διαχρονικός στόχος του γραφείου είναι 
ένας και αμετάβλητος: να σέβεται τις 
ανάγκες του πελάτη και να τις ικανοποιεί με 
ήθος και επαγγελματισμό. Όπως χαρακτη-
ριστικά αναφέρει η ιδρύτρια του γραφείου 
κα Αρετή Χαριδήμου «η εταιρεία πρέπει 
συνεχώς να ικανοποιεί τις ανάγκες των 
πελατών της. Θέλουμε να δίνουμε αυτό το 
κάτι παραπάνω, το οποίο οι άνθρωποι μας 
επιδιώκουν να το κάνουν με φροντίδα και 
αγάπη».

Διευθυντική ομάδα
Managing Partner: Αρετή Χαριδήμου
Senior Partner, Director: 
Σωκράτης Έλληνας
Senior Partner, Director: 
Μαρίνα Λοΐζου

Areti chAridemou & AssociAtes LLc LAw Firm
Ένα από τα 20 καλύτερα δικηγορικά 
γραφεία στην χώρα μας
Το γραφείο προσφέρει ένα μεγάλο εύρος νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κλάδο 
του εταιρικού, δικαστηριακού δικαίου και του δικαίου ακίνητης περιουσίας και μετανάστευσης.

«Η ενίσχυσΗ τΗσ 
θεσΗσ μασ στα κα-
λυτερα δίκΗγο-
ρίκα γραφεία τΗσ 
κυπρου καί Η τασΗ 
να γίνουμε πε-
ρίσσοτερο εξω-
στρεφείσ βρί-
σκονταί στα σχε-
δία μασ καθωσ 
καί ο εμπλουτί-
σμοσ των υπΗρε-
σίων μασ ωστε να 
δίατΗρΗσουμε τον 
αναπτυξίακο μασ 
ρυθμο».
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Προσηλωμένο στους στόχους του 
παραμένει το δικηγορικό γραφείο 
Αρετή Χαριδήμου και Συνεργάτες, 
παρά τη σωρεία προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει στις μέρες μας ο τομέ-
ας των υπηρεσιών. 
Σε συνέντευξή του στο ένθετο «@
yourservices», ο κ. Σωκράτης Έλληνας, 
Γενικός Διευθυντής του δικηγορικού 
γραφείου, αναφέρεται και στα σχέδια του 
γραφείου που δεν είναι άλλα από την 
ενίσχυση της θέσης του στα καλύτερα 
δικηγορικά γραφεία της Κύπρου και τον 
εμπλουτισμό των υπηρεσιών του ώστε να 
διατηρήσει τον αναπτυξιακό του ρυθμό.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες 
προκλήσεις που καλείστε να αντι-
μετωπίσετε κατά την πανδημία του 
coviD-19; 
Οπωσδήποτε το πρώτο μέλημα μας ήταν 
και παραμένει να διασφαλίσουμε την 
ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού 
μας και των πελατών μας προβαίνοντας 
σε μία σειρά μέτρων προστασίας. Ταυτό-
χρονα επιδίωξη μας είναι να διατηρήσου-
με την ομαλή συνέχεια των επιχειρηματι-
κών μας δραστηριοτήτων παρέχοντας τις 
υπηρεσίες μας στον βέλτιστο βαθμό. Κα-
ταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για 
τη συγκράτηση τη κύκλου εργασιών μας 
στα επιθυμητά εκείνα επίπεδα τα οποία 
θα εξασφαλίσουν την διατήρηση όλων 
των θέσεων εργασίας στην επιχείρηση 
μας. 

Πώς κατάφερε η εταιρεία σας να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλή-
σεις;
Η σωστή πρόβλεψη και η γρήγορη προ-
σαρμογή σε ένα αχαρτογράφητο ορίζοντα 
σαν αυτό που έφερε η πανδημία δεν 
είναι εύκολη υπόθεση, αποτελεί όμως 
καθοριστικό παράγοντα της επιτυχημένης 
διαχείρισης της κρίσης. Αυτό που συνε-
χώς προσπαθούμε να κάνουμε είναι να 
επιδεικνύουμε ευέλικτα αντανακλαστικά 
στα νέα δεδομένα με διαφοροποιημένους 
τρόπους λειτουργίας, ακόμα κι αν αυτό 
μας αναγκάζει να αναθεωρήσουμε πρό-
σφατες αποφάσεις μας ή χειρισμούς που 
δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Βασικός πυλώνας είναι η υιοθέτηση του 

ΜένουΜέ προσηλωΜένοι 
στουσ στοχουσ Μασ

ΛΕΜΕΣΟΣ
Διεύθυνση: Βασίλη Μιχαηλίδη 21, 
3026, Λεμεσός
W: www.aretilaw.com

φέρουμε να περιορίσουμε την εξάπλωση 
του ιού η ανάκαμψη θα είναι γρηγορότε-
ρη. Σημαντικό είναι να αντιληφθούμε την 
συνεισφορά του κάθε νοικοκυριού στην 
οικονομία και να εργαστούμε όλοι, στο 
μέτρο του δυνατού, για τη διασφάλιση 
των θέσεων εργασίας. 

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια του 
Ομίλου σας;  
Πάντοτε το βασικό ζητούμενο είναι η 
αναπτυξιακή πορεία ενός οργανισμού και 
για εμάς πλαισιώνεται από την επιδίωξη 
της αριστείας στις δραστηριότητες μας. 
Η ενίσχυση της θέσης μας στα καλύτερα 
δικηγορικά γραφεία της Κύπρου και η 
τάση να γίνουμε περισσότερο εξωστρε-
φείς βρίσκονται στα σχέδια μας καθώς 
και ο εμπλουτισμός των υπηρεσιών μας 
ώστε να διατηρήσουμε τον αναπτυξιακό 
μας ρυθμό.
Επιπλέον, ως Όμιλος και ως άτομα είμα-
στε από τη φύση μας ανήσυχοι και είναι 
χαρά μας να βλέπουμε τους σχεδιασμούς 
και τις προσπάθειες μας να υλοποιού-
νται και να δημιουργούνται νέες θέσεις 
εργασίας για περισσότερους συμπατριώ-
τες μας.
Όπως στην πανδημία, έτσι και στην 
επιχειρηματικότητα, τα δεδομένα και οι 
δυναμικές αλλάζουν γρήγορα και χρειά-
ζονται γρήγορα αντανακλαστικά, υπομονή 
και σκληρή δουλειά. Θα μείνουμε συγκε-
ντρωμένοι στους στόχους μας και είμαστε 
βέβαιοι πως θα έρθουν καλύτερες 
ημέρες. Όμως, δεν αρκεί να περιμένουμε 
τις καλύτερες μέρες, οφείλουμε να δου-
λεύουμε επίμονα για να δημιουργήσουμε 
τις απαραίτητες συνθήκες.

μοντέλου της τηλεργασίας και η αξιοποίη-
ση της τεχνολογίας, σε συνάρτηση πάντο-
τε με πολλές άλλες ενέργειες που όπως 
έχω αναφέρει αλλάζουν συνεχώς και 
μας αναγκάζουν να προσαρμοζόμαστε. 
Ταυτόχρονα καλούμαστε να αποδείξουμε 
τις αντοχές μας απέναντι στην υγειονομι-
κή κρίση, οφείλουμε να διατηρήσουμε την 
ποιότητα των υπηρεσιών μας, επομένως 
εκεί που κρίθηκε αναγκαίο έχουμε προβεί 
και σε αύξηση του αριθμού του προσω-
πικού μας ενώ μέχρι στιγμής αποφύγαμε 
αποδεσμεύσεις και αποκοπές στα εισοδή-
ματα των εργαζομένων.

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την 
πορεία του τομέα για το νέο έτος 
2021;
Αυτή τη στιγμή όλα τα βλέμματα είναι 
στραμμένα στην εξέλιξη της πανδημίας 
και στις επιπτώσεις της σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν 
ότι ακόμη και οι ισχυρές οικονομίες θα 
χρειαστούν αρκετό χρόνο ανάκαμψης.
Το 2021 θα μας δείξει εντονότερα τις 
συνέπειες και πρέπει να είμαστε προε-
τοιμασμένοι να στηρίξουμε την οικονομία 
διατηρώντας τους ρυθμούς της σταθε-
ρούς και αποφεύγοντας όσο είναι δυνατό 
ενέργειες που ίσως την επιβαρύνουν. 
Η κυπριακή οικονομία έχει επιδείξει 
σταθερότητα στο παρελθόν και αν κατα-
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Διαχρονικά όλοι αντιλαμβάνοντο 
τις αδυναμίες του συστήματος 
απονομής Δικαιοσύνης στην Κύπρο 

που συνεχώς δευρύνοντο σε σημείο που 
κάποιοι άρχισαν να μιλούν και για πιθανή 
κατάρρευση της. Ο Διευθυντής Μεταρ-
ρύθμισης και Επιμόρφωσης και πρώην 
Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. 
Ερωτοκρίτου σε Ομιλία του στην τελετή της 
Επίσημης Παράδοσης της τελικής Έκθεσης 
για την γενική μεταρρύθμιση των Δικαστη-
ρίων μας που πραγματοποιήθηκε στη Λευ-
κωσία στις 27/3/2018 ανέφερε χαρακτη-
ριστικά: «Όμως, η κατάσταση στο χώρο της 
δικαιοσύνης δεν χωρεί άλλες αναβολές, 
γιατί το σύστημα, αν δεν μεταρρυθμιστεί, 
θα καταρρεύσει. Με καθυστερήσεις των 10 
και 12 χρόνων στην εκδίκαση ορισμένων 
υποθέσεων, δεν μπορούμε να μιλάμε για 
ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Ως απο-
τέλεσμα διαπιστώνεται σοβαρή παραβίαση 
του Άρθρου 30.2 του Συντάγματος, εφόσον 
δεν γίνεται διάγνωση των δικαιωμάτων 
των πολιτών μέσα σε εύλογο χρόνο». 
Η Ευρωπαϊκή Κύπρος συνεχίζει να 
παραμένει έκτοτε τελευταία σε πλείστους 
τομείς για θέματα Δικαιοσύνης μεταξύ των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο 
επιβεβαιώθηκε τόσο από την έκθεση των 
Ιρλανδών Εμπειρογνωμόνων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης που καταπιάστηκαν με το 
θέμα, από το Scoreboard της ίδιας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο φυσικά και από 
τις συστάσεις της Επιτροπής Greco κατά 
της διαφθοράς. Δυστυχώς για όλους το 
πολυσυζητημένο για χρόνια πολυνομοσχέ-
διο για την μεταρρύθμιση στον χώρο της 
Δικαιοσύνης δεν έχει ακόμα ψηφισθεί σε 
νόμο από την Βουλή των Αντιπροσώπων. 
Την σοβαρή κατάσταση των πραγμάτων 
ήρθε να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο η 
πανδημία του Κορωνοϊού. Οι πενιχρές για 
δεκαετίες υποδομές, κυρίως στα δικα-
στήρια της πρωτεύουσας, κατέδειξαν την 

φτώχια του μη ανταποκρινόμενου στις 
σύγχρονες ανάγκες συστήματος.
Υποστελεχόμενα Πρωτοκολλητεία που 
είναι στεγασμένα σε ακατάλληλους για τον 
συγκεκριμένο σκοπό χώρους και πεπα-
λαιωμένα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευ-
κωσίας κτήρια, φορτωμένα με φακέλους 
υποθέσεων που πνίγουν κυριολεκτικά τους 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
τα δικηγορικά γραφεία στη χώρα μας
Δυστυχώς το πολυσυζητημένο για χρόνια πολυνομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση στον χώρο της 
Δικαιοσύνης δεν έχει ακόμα ψηφισθεί σε νόμο από την Βουλή, ενώ την σοβαρή κατάσταση των 
πραγμάτων ήρθε να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο η πανδημία του κορωνοϊού
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΡΚΑΣ, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

υπαλλήλους που τις χειρίζονται μαζί με 
ακατάλληλες και μη σύγχρονες εγκατα-
στάσεις και εξοπλισμός αποκαλύπτουν και 
προδίδουν την πραγματικότητα.
Δεν χωρούν πλέον ούτε δικαιολογίες ούτε 
αμφισβητήσεις του τύπου δεν χρειάζεται 
το ένα, δεν χρειάζεται το άλλο, είμαστε μια 
χαρά όλα δουλεύουν ρολόι.
Το ότι τίποτα δεν δουλεύει σωστά μας 
το επιβεβαίωσαν οι πλέον ειδικοί από το 
2018. Ο δικηγορικός κόσμος κατέληξε 
όμηρος αυτού του ταλαιπωρημένου και 
μη αποδοτικού συστήματος. Η πλειοψηφία 
πιστεύω των συναδέλφων αντιμετωπί-
ζει σοβαρά και αλυσιδωτά προβλήματα 
εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Ευρίσκονται 
αντιμέτωποι με την εκ των πραγμάτων 
αδυναμία ολοκλήρωσης των καθυστερημέ-
νων για έτη υποθέσεων που χειρίζονται, με 
ότι αυτό σημαίνει για την ίδια την βιωσι-
μότητα των δικηγορικών τους γραφείων. 
Στο πρόβλημα αναπόφευκτα προστίθεται 
και η μείωση των νέων υποθέσεων που 
φθάνουν στα δικηγορικά γραφεία ένεκα 
κυρίως της απροθυμίας των πελατών 
και του κοινού γενικότερα να προσφύ-
γουν στην δικαιοσύνη μιας και εξ΄ αρχής 

Οι επαγγελμα-
τιες της χώρας πΟυ 
δραςτηριΟπΟιΟυ-
νται ςτΟν τΟμεα 
τών υπηρεςιών δι-
αθετΟυν τα εχεγ-
γυα, τΟ επαγγελ-
ματικΟ και μΟρ-
φώτικΟ υπΟβαθρΟ 
να καταςτηςΟυν 
τη χώρα ενα αξιΟ-
πιςτΟ επενδυτικΟ 
κεντρΟ  .



@Your services 9  

ΑΡΘΡΟ

γνωρίζουν πως θα βρεθούν αντιμέτωποι 
με χρονοβόρες και ατέρμονες διαδικασίες 
που σίγουρα θα συμβάλουν αρνητικά στο 
ποθητό αποτέλεσμα. Η αβεβαιότητα που 
πηγάζει από την αναβλητικότητα στο θέμα 
εφαρμογής της σκοπούμενης συνολικής 
μεταρρύθμισης συνεχίζει λοιπόν να επηρε-
άζει αρνητικά τον δικηγορικό κόσμο και για 
κανένα λόγο δεν δικαιολογείται πλέον άλλη 
καθυστέρηση στο θέμα.
Η προτεινόμενη νέα δομή των Δικαστη-
ρίων μας με την σύσταση του Ανώτατου 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Ανώτατου 
Διοικητικού Δικαστηρίου, του Εφετείου, του 
Εμπορικού Δικαστηρίου στα οποία θα μπο-
ρούν να προσληφθούν εγνωσμένου κύ-
ρους και κατάρτισης δικηγόροι αποτελούν 
εχέγγυο για την επιτυχία του εγχειρήματος 
που θα οδηγήσει στην περαιτέρω εξύψωση 
του κύρους των δικαστών αλλά και των 
δικηγόρων ως επαγγελματικού κλάδου.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσουν 
επίσης σε μέγιστο βαθμό τόσο ο εκσυγ-
χρονισμός της δικονομίας μας αλλά και η 
εφαρμογή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης 
παρέχοντας την ευκαιρία άμεσης καταχώ-
ρισης των δικογράφων χωρίς τις αχρεία-

στες πλέον επισκέψεις και συνωστισμούς 
στους χώρους των δικαστηρίων αλλά και 
στην άρση της αναγκαιότητας των αχρεί-
αστών εμφανίσεων σε δικονομικά κυρίως 
ζητήματα που θα μπορούν να επιλύονται 
με την απλή ανταλλαγή ηλεκτρονικών μη-
νυμάτων μεταξύ δικαστή και των δικηγό-
ρων που χειρίζονται την υπόθεση.
Μέσα από αυτή την νέα εικόνα της Κυ-
πριακής Δικαιοσύνης οι δικηγόροι μας θα 
έχουν την ευκαιρία χρήσης της σύγχρονης 
τεχνολογίας, θα αποκτήσουν πρόσθετο ποι-
οτικό χρόνο μελέτης των υποθέσεων τους 
και προετοιμασίας για την παρουσίαση τους 
αλλά και σύντομη εκδίκαση τους. Μέσα από 
αυτές δε τις συνθήκες θα παύσουν να είναι 
απολογητές και θα καταστούν πραγματικοί 
κοινωνοί και λειτουργοί του νέου συστή-
ματος προσελκύοντας με αυταπόδεικτα 
επιχειρήματα νέους πελάτες τόσο από την 
Κύπρο όσο και το εξωτερικό.         
Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί πως 
εξαιτίας των πιο πάνω, σε συνδυασμό και 
με την πανδημία ο κλάδος των δικηγό-
ρων και κυρίως οι δικηγορικές εταιρείες 
στις οποίες απασχολούνται εκατοντάδες 
δικηγόροι που εξειδικεύονται στην παροχή 

εταιρικών υπηρεσιών σε αλλοδαπούς 
πελάτες έχουν επίσης πληγεί σημαντικά.
Η αβεβαιότητα του συστήματος ως και της 
εξέλιξης ένεκα της πανδημίας αναστέλλει 
απροσδιόριστα τυχόν επενδύσεις ή ακόμα 
και συγχωνεύσεις γεγονός που επιφέρει 
μείωση στην εγγραφή νέων εταιρειών και 
πλήρη αναστολή των επεκτάσεων ή άλλης 
μορφής επενδυτικής δραστηριότητας. Η 
περαιτέρω συρρίκνωση της δικηγορικής 
ύλης είτε μέσω της αναστολής του Επεν-
δυτικού Προγράμματος, δικαίως ή αδίκως, 
είτε μέσω των ασύμφορων και ατερμό-
νων διαδικασιών για άνοιγμα τραπεζικών 
λογαριασμών σε επενδυτές αποτελεί το 
επιστέγασμα σε ένα χρηματοπιστωτικό 
κέντρο το οποίο νοσεί. 
Οι επαγγελματίες της χώρας που δραστη-
ριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών 
διαθέτουν τα εχέγγυα, το επαγγελματικό 
και μορφωτικό υπόβαθρο να καταστήσουν 
τη χώρα ένα αξιόπιστο επενδυτικό κέντρο 
το οποίο σε συνάρτηση με τον εκκολαπτό-
μενο τομέα της ενέργειας, εάν αφεθεί να 
μετουσιωθεί, θα προσδώσουν πραγματικό 
κύρος στον τόπο μας και δυναμική, χωρίς 
εξαρτήσεις, στα διεθνή fora. 
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ΗChambersfield Economides 
Kranos, μέλος του ομίλου εταιρει-
ών GFA, ιδρύθηκε το 2013 από 

τον κ. Μιχάλη Οικονομίδη, διακεκριμένο 
εγκεκριμένο Δικηγόρο του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου καθώς επίσης και 
Barrister του Ηνωμένου Βασιλείου και 
της Ουαλίας και εντάσσεται ανάμεσα στις 
μικρομεσαίες μεγέθους επιχειρήσεις.
Οι βασικοί τομείς των δραστηριοτήτων 
της Chambersfield Economides Kranos, 
εστιάζονται στην παροχή νομικών και συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών που εμπίπτουν 
υπό του αστικού, πολιτικού, ναυτιλιακού, 
εμπορικού, τραπεζικού, εταιρικού, εργα-
τικού, ενεργειακού, ευρωπαϊκού, μετα-
ναστευτικού, οικογενειακού και ποινικού 
δικαίου, εκκαθαρίσεων καθώς επίσης και 
θέματα επίλυσης εμπορικών διαφορών και 
διαμεσολάβησης.
Επιπλέον, η εταιρεία μας διαθέτει εκτενή 
εμπειρία στον μεταναστευτικό τομέα και 
στις επενδύσεις.  Κύριο μέλημα της ομάδας 
μας είναι να προτείνει λύσεις προσαρμο-
σμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες των 
πελατών, οι οποίες να είναι πλήρως εναρ-
μονισμένες με τις νομικές διατάξεις των 
προγραμμάτων επενδύσεων της εκάστοτε 
χώρας.
Παράλληλα, η GFA Trust, μέλος επίσης του 
ομίλου εταιρειών GFA, παρέχει μια ολοκλη-
ρωμένη γκάμα διοικητικών και εταιρικών 
υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσίες εμπι-
στεύματος σε περισσότερες από είκοσι-μία 
δικαιοδοσίες, που στοχεύουν στον τομέα 
της βραχυπρόθεσμης / μακροπρόθεσμής 
επιχειρηματικής ανάπτυξης και δραστη-
ριότητας, ανά το παγκόσμιο. Ειδικότερα, 
δραστηριοποιείται με ζητήματα σύστα-
σης εταιρειών και διαχείρισης, εταιρικής 
διακυβέρνησης, δημιουργία και αξιολόγηση 
επιχειρηματικών μοντέλων, επενδυτικών 
προτάσεων, εμπορικών σημάτων, συναλλα-
γών ακίνητης ιδιοκτησίας, ανάλυσης / 

διαχείρισης και αποτροπής των επιχειρημα-
τικών κινδύνων καθώς και με πολύπλοκες 
διασυνοριακές συναλλαγές, κοινοπραξίες, 
εξαγορές, συγχωνεύσεις, δόμηση συμφω-
νιών και συμφωνίες συνεργασίας. 

Οι σημαντικότεροι σταθμοί 
στην πορεία μας 
Είναι γεγονός ότι η δεκαετία που διανύουμε 
είναι γεμάτη προκλήσεις τις οποίες καλού-
μαστε να αντιμετωπίσουμε υιοθετώντας 
δραστικές αλλαγές και νέο τρόπο σκέψης. 
Θα μπορούσαμε όμως να επισημάνουμε 
δύο πολύ σημαντικούς σταθμούς στην πο-
ρεία μας μέχρι τώρα, όπως την τραπεζική 
κρίση του 2013, όπου μόνο οι απαραίτητες 
επιχειρηματικές συναλλαγές πραγματοποι-
ούνταν στην Κύπρο. 
Το έτος αυτό μπορούμε να το χαρακτηρί-
σουμε ως μια από τις κυριότερες προκλή-
σεις που είχαμε καλεστεί να αντιμετωπί-
σουμε, καθώς ήταν το έτος ίδρυσης μας 
και έπρεπε να δράσουμε με ευέλικτες και 
ευρηματικές στρατηγικές για να πετύχουμε 
τους στόχους μας. 
Ο δεύτερος σημαντικός σταθμός της πορεί-
ας μας είναι η πανδημία του κορωνοϊού. Η 
πανδημία αυτή που σταμάτησε για ένα χρο-
νικό διάστημα σχεδόν όλες τις επιχειρημα-
τικές δραστηριότητές ανά το παγκόσμιο και 
δημιούργησε έντονο το αίσθημα ανασφά-
λειας, ενώ παράλληλα άλλαξε κυριολεκτικά 
την παγκόσμια επιχειρηματική σκέψη και 
προσέγγιση, ήταν μια ακόμη πρόκληση 
που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε θέτοντας 
σε ισχύ νέες στρατηγικές διατήρησης και 
ανάπτυξης του υφιστάμενου πελατολογίου. 

Το όραμά μας 
Το όραμά μας εστιάζει στην παροχή ολο-
κληρωμένων νομικών και συμβουλευτικών 
λύσεων, δικαστηριακής και επιχειρηματικής 
διαχείρισης με απώτερο στόχο το συμφέ-
ρον και την προστασία των πελατών, τόσο 

chambersfield economides Kranos
Παροχή ολοκληρωμένων νομικών 
και συμβουλευτικών λύσεων 
Η εταιρεία, έχει φυσική παρουσία σε περισσότερες από εννέα χώρες και έχει ως βασικό 
αντικείμενο εργασιών της, την παροχή ολοκληρωμένων νομικών, εταιρικών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

σε τοπικό όσο και σε διεθνή επίπεδο. 
Η εταιρεία μας, μέσω της πελατοκεντρικής 
της προσέγγισης εστιάζει στη δημιουργία 
μακροχρόνιων σχέσεων τόσο με τους πε-
λάτες, όσο και με τους συνεργάτες της, οι 
οποίες βασίζονται στις αρχές και αξίες της 
εμπιστοσύνης, του ήθους, της αξιοπιστίας, 
του επαγγελματισμού, της συνέπειας, της 
αμεσότητας, του αλληλοσεβασμού, της 
διαφάνειας και συνεργασίας.
 
Το ανταγωνιστικό μας 
πλεονέκτημα 
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία διαφο-
ροποίησης της δικηγορικής μας εταιρείας, 
είναι ο πελατοκεντρικός επιχειρηματικός 
τρόπος προσέγγισης της κάθε υπόθεσης, 
αλλά παράλληλα και ο σφαιρικός τρόπος 
σκέψης των διαφόρων θεμάτων του εκά-
στοτε πελάτη.
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μας εστιά-
ζει στην πολυεπίπεδη εμπειρία των νομι-
κών μας συμβούλων, στη βαθιά κατανόηση 
των κανονισμών και νόμων, καθώς και στη 
δυνατότητά τους να αναλύουν διαφόρων 
τύπων υποθέσεις βάση του νομικού πλαισί-
ου της εκάστοτε δικαιοδοσίας, των τάσεων 
της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, λαμ-
βάνοντας υπόψιν τις άμεσες και έμμεσες 
δραστηριότητες του υπό συζήτηση φυσικού 
προσώπου ή νομικής οντότητας.
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Κύριο μέλημα της εταιρείας, με την 
έναρξη της πανδημίας, ήταν να βο-
ηθήσει τους πελάτες της να διαχει-
ριστούν τα προβλήματά τους όσο το 
δυνατόν καλύτερα. 
Με την υιοθέτηση των στρατηγικών που 
έθεσε από την αρχή της έναρξης της 
πανδημίας, η Chambersfield Economides 
Kranos κατάφερε να διαχειριστεί με 
επιτυχία την κρίση που ξέσπασε, διασφα-
λίζοντας τη σταθερότητά της ως εταιρεία 
και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των 
πελατών της σε υψηλό επίπεδο. Άλλωστε, 
κύριο μέλημα της εταιρείας ήταν να βοη-
θήσει τους πελάτες της να διαχειριστούν 
τα προβλήματά τους όσο το δυνατόν κα-
λύτερα. Αυτό δήλωσε σε συνέντευξή του 
στο ένθετο «@yourservices», ο Διευθύ-
νων και Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας 
Μιχάλης Οικονομίδης..

Ποιες είναι οι σημαντικότερες 
προκλήσεις που καλείστε να αντι-
μετωπίσετε μετά την πανδημία του 
coviD-19; 
Οι κυριότερες προκλήσεις, σύμφωνα με 
την άποψή μου, που καλούμαστε να αντι-
μετωπίσουμε λόγω της πανδημίας του 
COVID-19 επικεντρώνονται στη συνεχή 
απρόβλεπτη μεταβολή των οικονομικών 
δεικτών των αγορών ανά το παγκόσμιο 
και στο φόβο μήπως νοσήσουμε. Αυτή η 
αστάθεια έχει επηρεάσει δραματικά τον 
τρόπο σκέψης και τις ενέργειες μας, δημι-
ουργώντας έντονα ένα αίσθημα ανασφά-
λειας. Συνεπώς, οι δραστηριότητες των 
φυσικών προσώπων και των νομικών 
οντοτήτων έχουν επηρεαστεί προκαλώ-
ντας μείωση στις μετακινήσεις (εγχώρια 
και εξωτερικό) και συντηρητισμό στις 
οποιεσδήποτε εταιρικές ή προσωπικές 
συναλλαγές και επενδύσεις. 

Πώς κατάφερε η εταιρεία σας να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλή-
σεις; 
Όσον αφορά την εταιρεία, το πρώτο μας 
μέλημα ήταν η σταθεροποίηση των επιπέ-
δων ρευστότητας, μέσω της υιοθέτησης 
ενός στρατηγικού πλάνου αντιμετώπισης. 
Το πλάνο αντιμετώπισής μας περιείχε 
στρατηγικές εντοπισμού λειτουργικών 
και οργανωτικών εναλλακτικών λύσεων, 

«Είναί σημαντίκό ό νόμίκόσ σύμβόύλόσ 
να Είναί παντότΕ πλαι στόν πΕλατη»

ΛΕΜΕΣΟΣ 
Αράχωβας 3, 3096
Τ: 00357 25 356 800
Φ: 00357 25 356900
www.eklawyers.com
Ε: info@eklawyers.com
FB: economideskranos
in: economides-kranos-&-co-llc
Twitter: Eklawyers
YouTube: Chambersfield 
Economides Kranos 

λες συναφή εταιρείες του τομέα μας.
Συνεχή ανάπτυξη των τεχνολογικών 
συστημάτων της εταιρείας και χρήση 
όλων των τεχνολογικών μέσων που 
υπάρχουν για περαιτέρω υποβοήθηση 
των εργασιών μας. Περαιτέρω έμφαση 
στην επικοινωνία με τους πελάτες και στις 
εξατομικευμένες νομικές / επιχειρηματι-
κές συμβουλευτικές υπηρεσίες μας.
 
Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την 
πορεία του τομέα στον οποίο δρα-
στηριοποιείστε για το νέο έτος 2021;  
Ήδη όλες οι κυβερνητικές αρχές, που 
αφορούν τον τομέα μας, έχουν ξεκινήσει 
τον εκσυγχρονισμό τους και χρησιμοποι-
ούν όλο και περισσότερο τις δυνατότητες 
που παρέχει η τεχνολογία. Πιστεύω ότι ο 
εκσυγχρονισμός αυτός θα βοηθήσει ακό-
μη περισσότερο τον τομέα μας, καθώς 
θα μειώσει αισθητά το χρόνο διαχείρισης 
των διαφόρων υποθέσεων, ενώ παράλ-
ληλα θα ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη 
μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών με 
τη χρήση της άμεσης και αμφίδρομης 
επικοινωνίας.   
Συνεπώς, το νέο έτος 2021 θεωρώ ότι 
θα συνεχίσει να είναι γεμάτο προκλήσεις 
όπως ήταν άλλωστε και το 2020, αλλά 
συνάμα θα είναι ένα έτος που όλοι μας 
θα συνειδητοποιήσουμε την νέα τάξη 
πραγμάτων και θα μάθουμε να λειτουρ-
γούμε βάσει αυτής.   

ενώ παράλληλα εστίαζε στους διάφορους 
τρόπους επικοινωνίας και στήριξης του 
πελατολογίου μας. 
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να 
αναφέρω ότι γενικώς η εταιρεία μας 
συνεχώς επενδύει στην τεχνολογία. Συνε-
πώς, από την πρώτη μέρα της απαγόρευ-
σης μπορούσαμε να δουλεύουμε από το 
σπίτι, να επικοινωνούμε με πελάτες και να 
συζητούμε μαζί τους τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν λόγω της πανδημίας, με 
κύριο μέλημα να τους βοηθήσουμε να τα 
διαχειριστούν όσο το δυνατόν καλύτε-
ρα. Προσωπικά, πιστεύω ότι είναι πολύ 
σημαντικό ο νομικός σύμβουλος να είναι 
πάντοτε πλάι στον πελάτη τόσο σε επιχει-
ρηματικό όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο. 
Με την υιοθέτηση των πιο πάνω στρατη-
γικών έχουμε καταφέρει να διαχειριστού-
με με επιτυχία την κρίση αυτή, διασφα-
λίζοντας τη σταθερότητα της εταιρείας 
και διατήρηση της εμπιστοσύνης των 
πελατών μας σε υψηλό επίπεδο. 

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της 
εταιρείας;  
Τα μελλοντικά μας σχέδια είναι:
Η επέκταση των δραστηριοτήτων μας σε 
νέες αγορές, με κύριο στόχο την προ-
ώθηση της Κύπρου ως τον ιδανικότερο 
επενδυτικό προορισμό στην Ευρώπη.
Περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών με άλ-
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Αντιμέτωπες με ένα σωρό προ-
κλήσεις βρίσκονται οι κυπριακές 
επιχειρήσεις, λόγω της έξαρσης 

της πανδημίας του COVID-19 στη χώρα 
μας. Το δεύτερο κύμα των κρουσμάτων 
που επέφερε την επιβολή νέων αυστη-
ρών περιορισμών, γεννά νέες ανησυχίες 
και απειλές για τη βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων που καλούνται να βρουν 
λύσεις για καταφέρουν να σταθούν στα 
πόδια τους. Σύμφωνα με τον ΓΔ της 
ΟΕΒ, Μιχάλη Αντωνίου, το μεγαλύτερο 
πρόβλημα αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στην 
μη εφαρμογή των πρωτοκόλλων που 
πρέπει να τηρούνται με βάση τις οδηγίες 
του Υπουργείου Υγείας. Την ίδια στιγμή, ο 
ΓΓ του ΚΕΒΕ, Μάριος Τσιακκής, δηλώνει 
πως το δεύτερο κύμα της πανδημίας που 
φαίνεται να είναι και πιο επιθετικό, βρίσκει 
τις πλείστες των επιχειρήσεων οικονομι-
κά πιο αδύναμες, αφού μετά από οκτώ 
μήνες η οικονομική ικανότητα, οι αντοχές 
τους και η ρευστότητά τους είναι σίγουρα 
περιορισμένες. 

Οι υπαρκτοί κίνδυνοι 
Σε δηλώσεις του στο ένθετο «@
yourservices», ο κ. Αντωνίου ερωτηθείς 
πώς επηρέασε η πανδημία τις επιχειρήσεις 
και τι αλλαγές επέφερε στη λειτουργία 
τους, είπε πως είναι φανερό ότι μειώθηκε 
κατακόρυφα ο κύκλος εργασιών σε ένα 
σωρό επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, ελάχι-
στες έμειναν ανεπηρέαστες και οτιδήποτε 
προσθέτει περιορισμούς στην οικονομική 
δραστηριότητα είναι μία αρνητική εξέλιξη. 
Οπότε, πρόσθεσε, εκείνο το οποίο νομί-

ζουμε ότι προέχει είναι να βρεθούν πιο 
αυστηροί τρόποι ελέγχου της εφαρμογής 
των πρωτοκόλλων. Άλλωστε, όπως είπε, 
εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα και όχι στο 
ότι τα πρωτόκολλα ή τα υφιστάμενα μέτρα 
είναι ανεπαρκή. 
«Δεν εφαρμόζονται τα μέτρα και εκεί 
πρέπει να εστιάσουμε την προσπάθεια μας 
διαφορετικά θ’ αρχίσουμε να έχουμε σο-
βαρούς κινδύνους και για την πραγματική 
οικονομία γιατί επιδεινώνεται η κατάσταση 
στις επιχειρήσεις όμως δημιουργούνται 
πρόσθετοι κίνδυνοι και στα δημόσια οικο-
νομικά που μπορεί να ξεφύγει το χρέος 
και να έχουμε την απειλή της μετατροπής 
του χρέους σε μη βιώσιμο. Περαιτέρω, ο 
άλλος σοβαρός κίνδυνος είναι η δημι-
ουργία απειλών για την ευρωστία του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος διότι αν 
περιοριστεί η οικονομική δραστηριότητα 
των επιχειρήσεων, δεν θα είναι σε θέση 
να πληρώνουν από την 1η του έτους τις 
δόσεις των δανείων τους», δήλωσε ο κ. 
Αντωνίου.  
Ταυτόχρονα, σημείωσε, γεννώνται νέες 
απειλές για δημιουργία νέας γενιάς 
κόκκινων δανείων που με τη σειρά τους 
θα δημιουργήσουν ανάγκες για πρόσθετα 
κεφάλαια για τις τράπεζες σε μία περίοδο 
που δεν υπάρχει σοβαρή διάθεση για 
επένδυση σε τράπεζες. «Εμείς το είχαμε 
πει από το Μάρτιο – αν ανατρέξει κάποιος 
στις δηλώσεις μας θα δει – ότι πάση θυ-
σία πρέπει να αποφύγουμε την δημιουργία 
νέας γενιάς κόκκινων δανείων ή δημοσιο-
νομικού εκτροχιασμού», συμπλήρωσε. 
Γι’ αυτό, πρόσθεσε, πιστεύομε ότι είναι 

Η πανδημία απειλεί 
τις επιχειρήσεις
Το δεύτερο κύμα των κρουσμάτων που επέφερε την επιβολή 
νέων αυστηρών περιορισμών, γεννά νέες ανησυχίες για τη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που καλούνται να βρουν λύσεις 
για καταφέρουν να σταθούν στα πόδια τους
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ
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Μιχάλης άντωνιου: 
«ςε πρωτο ςτάδιο 
Μεχρι κάι το τελος 
του ετους, δεν άνά-
ΜενουΜε κάτι το 
ςηΜάντικο, άλλά 
Με την εξελιξη των 
δεδοΜενων κάι ςε 
περιπτωςη που επι-
δεινωθει η κάτά-
ςτάςη, τά ςενάριά 
γιά Μιά ςοβάρη άυ-
ξηςη της άνεργιάς 
εινάι ρεάλιςτικά».

επαρκή τα μέτρα και εκείνο που χρειά-
ζεται είναι η εφαρμογή τους. «Το κράτος 
πρέπει να μεριμνήσει με τη βοήθεια και 
της ΟΕΒ να εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα, 
με περισσότερους ελέγχους ή ακόμα και 
με αύξηση των κυρώσεων. Επίσης, με 
εκστρατείες ενημέρωσης και με τη συνερ-
γασία της νεολαίας που αποτελεί σοβαρό 
κομμάτι της λύσης του προβλήματος. Με 
τις σωστές προσεγγίσεις θα μπορούσαμε 
να φέρουμε τους νέους σύμμαχους σε 
αυτή την προσπάθεια. Σίγουρα, όμως, δεν 
χρειάζονται πρόσθετες απαγορεύσεις στην 
οικονομική δραστηριότητα», τόνισε. 

Πλήγμα και στον 
τομέα των υπηρεσιών 
Όσο για το ποιες επιχειρήσεις δέχθηκαν το 
μεγαλύτερο πλήγμα, ο κ. Αντωνίου ανέφε-
ρε πως οι τουριστικές και οι συνδεδεμένες 
με τον τουρισμό, όπως τα ξενοδοχεία, 
τα αεροδρόμια και οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτά, όλες 
οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αμιγώς 
τουριστικές περιοχές, των οποίων η δρα-
στηριότητα είναι τραγική. Όσον αφορά τον 
τομέα των υπηρεσιών, σύμφωνα με τον 
κ. Αντωνίου, πέραν από τα θέματα με τον 
κορωνοϊό, ο τομέας έχει πληγεί ευρύτερα 
εξαιτίας και όλης της κατάστασης που 
δημιουργήθηκε με τις πιέσεις που δέχεται 
από πλευράς του επενδυτικού προγράμ-

ματος, αλλά και με το τετελεσμένο γεγο-
νός σε ότι αφορά την τροποποίηση της 
συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας 
με την Ρωσία. 

Τεράστιες οι συνέπειες 
του δεύτερου κύματος 
Ο ΓΔ της ΟΕΒ σχολιάζοντας τις ανησυχίες 
που γεννώνται με τον ερχομό του δεύτε-
ρου κύματος της πανδημίας, υπέδειξε πως 
είναι πολύ πιο δύσκολο από το πρώτο. 
«Θα έχει τεράστιες συνέπειες, γι’ αυτό 
λέμε ότι δεν πρέπει να τεθούν πρόσθετοι 
περιορισμοί αλλά πολύ απλά να εφαρ-
μόζονται οι πρόνοιες των υφιστάμενων 
πρωτοκόλλων», πρόσθεσε. Είναι κατανοη-
τό, συνέχισε, ότι οι αντοχές των δημοσιο-
νομικών είναι περιορισμένες, αλλά χωρίς 
την κρατική στήριξη πολλές επιχειρήσεις 
δεν θα αντέξουν. 

Ρεαλιστικό σενάριο 
η αύξηση της ανεργίας 
Ερωτηθείς εάν αναμένεται αύξηση της 
ανεργίας μετά το πέρας σχεδίων στήριξης 
που εφαρμόζει η Κυβέρνηση, ο κ. Αντωνί-
ου είπε πως σε πρώτο στάδιο μέχρι και το 
τέλος του έτους, δεν αναμένουμε κάτι το 
σημαντικό, αλλά με την εξέλιξη των δεδο-
μένων και σε περίπτωση που επιδεινωθεί 
η κατάσταση, τα σενάρια για μία σοβαρή 
αύξηση της ανεργίας είναι ρεαλιστικά. 
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Από την πρώτη στιγμή της έξαρσης της πανδημίας στη 
χώρα μας μέχρι και σήμερα, η ΟΕΒ παρακολουθεί στενά 
τις εξελίξεις και παρέχει συμβουλές προς τα μέλη της 
ώστε να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν. Ως ΟΕΒ, ανέ-
φερε ο κ. Αντωνίου, συστήνουμε στα μέλη μας σωστή 
και ευλαβική εφαρμογή των πρωτοκόλλων, αξιοποίηση 

όσο γίνεται και εκεί που το επιτρέπουν οι συνθήκες της 
τηλεαπασχόλησης, ενώ παρέχουμε συστηματικά και άλ-
λες πιο εξειδικευμένες συστάσεις ανάλογα με τον κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας της κάθε επιχείρησης. «Το 
βασικό όμως είναι τήρηση των πρωτόκολλων και η 
τηλεργασία όπου είναι εφικτό», είπε καταληκτικά.

Η ΟΕΒ δίπλα στίσ ΕπίχΕίρΗσΕίσ 
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Κληθείς να σχολιάσει τα κίνητρα που δίνει 
το Υπουργείο Εργασίας για εργοδότηση 
ανέργων, εξήγησε πως αν έχουμε αδρα-
νοποίηση της αγοράς με επιπλέον μέτρα 
δεν θα μπορούν οι επιχειρήσεις να προ-
χωρήσουν σε νέες προσλήψεις ανέργων. 

Όλες οι επιχειρήσεις 
θύματα της πανδημίας 
Από πλευράς του ο ΓΓ του ΚΕΒΕ σε δηλώ-
σεις του στο ένθετο «@yourservices», είπε 
πως η πανδημία έχει επηρεάσει τις επιχει-
ρήσεις σε σημαντικό βαθμό, σε κάποιους 
κλάδους σε πολύ μεγάλη έκταση και 
άλλους σε μικρότερη. Ο κ. Τσιακκής, εξή-
γησε πως αναφέρεται συγκεκριμένα στις 
τουριστικές και παρεμφερείς επιχειρήσεις 
που είδαν τον κύκλο εργασιών τους να 
έχει δραστική μείωση, λόγω κυρίως της 
μείωσης των αφίξεων τουριστών. Σίγου-
ρα, όμως, όπως είπε υπήρξαν επιπτώσεις 
και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις στο μεγα-
λύτερο φάσμα των κλάδων, λόγω και της 
συγκρατημένης καταναλωτικής συμπερι-
φοράς των συμπολιτών μας. 
Όσον αφορά τον τομέα των υπηρεσιών, 
σύμφωνα με τον κ. Τσιακκή, επηρεάστηκε 
κι αυτός αλλά σε μικρότερο βαθμό, καθώς 
οι υπηρεσίες σε μεγάλο βαθμό μπορούν 
να προσφέρονται και εξ αποστάσεως ή 
και διαδικτυακά. Αυτό που στοίχισε στον 
τομέα των υπηρεσιών, ήταν το γεγονός ότι 
οι επαγγελματίες δεν είχαν την δυνατό-
τητα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να 
δουν υφιστάμενους πελάτες ή να προσεγ-
γίσουν νέους πελάτες ή και το αντίστρο-
φο, δηλαδή να έρθουν στην χώρα μας οι 
πελάτες τους για να συζητήσουν πιθανές 
συνεργασίες. 
Πέραν, όμως της πανδημίας, σύμφωνα 
με τον κ. Τσιακκή, οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπη-
ρεσιών, θα επηρεαστούν και λόγω της κα-
τάργησης του επενδυτικού προγράμματος, 
γιατί αρκετές εταιρείες όπως δικηγορικά, 
λογιστικά και ελεγκτικά γραφεία, εμπλέκο-
νταν στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα 
και τώρα θα υποστούν δραστική μείωση 
των εργασιών τους. 

Πιο επιθετικό 
το δεύτερο κύμα 
Κληθείς να σχολιάσει το δεύτερο κύμα της 
πανδημίας στη χώρα μας και ερωτηθείς 
εάν θα καταφέρουν οι επιχειρήσεις να το 
αντέξουν, ο κ. Τσιακκής είπε πως σίγουρα 

Μάριος Τςιάκκής: 
«Το δεύΤερο κύΜά 
φάινεΤάι πιο επιθε-
Τικο κάι βριςκει Τις 
πλειςΤες Των επι-
χειρήςεων οικονο-
Μικά πιο άδύνάΜες, 
άφού ΜεΤά άπο 
οκΤω Μήνες ή οι-
κονοΜική Τούς ικά-
νοΤήΤά, οι άνΤο-
χες κάι ή ρεύςΤο-
ΤήΤά Τούς εινάι 
περιοριςΜενες». 

το δεύτερο κύμα φαίνεται πιο επιθετικό 
και βρίσκει τις πλείστες των επιχειρήσεων 
οικονομικά πιο αδύναμες, αφού μετά από 
οκτώ μήνες η οικονομική τους ικανότητα, 
οι αντοχές και η ρευστότητά τους είναι 
περιορισμένες, ενώ ταυτόχρονα – όπως 
είπε – και η δυνατότητα του κράτους 
να παρέχει στήριξη είναι περιορισμένη. 
Παράλληλα, ο κ. Τσιακκής αναφέρθηκε και 
στο ενδεχόμενο από την 1η του έτους να 
σταματήσει η αναστολή δόσεων στις τρά-
πεζες, γεγονός που αυξάνει τις υποχρεώ-
σεις τους, ενώ πρόσθεσε πως παραμένει 
αδιευκρίνιστη και η στάση του κράτους 
έναντι κάποιων φορολογιών και τελών 
που πρέπει να πληρώσουν οι επιχειρή-
σεις τόσο στο κράτος όσο και στην τοπική 
αυτοδιοίκηση. 
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«Εμείς ως ΚΕΒΕ, στεκόμαστε 
δίπλα στα μέλη μας σε αυτή τη 
δύσκολη περίοδο. Παρέχουμε 
συνεχή ενημέρωση για τις απο-
φάσεις του Υπουργείου Υγείας 
όσον αφορά τα μέτρα, ενώ 
είμαστε σε συνεχή επικοινωνία 
με το Υπουργείο Εργασίας για τα 
σχέδια στήριξης που εφαρμόζο-
νται όλους αυτούς τους μήνες. 
Παράλληλα, έχουμε ήδη καταθέ-
σει από τον Απρίλιο υπόμνημα με 
εισηγήσεις για μέτρα που πρέπει 
να εξαγγελθούν από την Κυβέρ-
νηση με στόχο την προκήρυξη 
και έναρξη της προώθησης ώρι-
μων έργων του δημοσίου που 
θα δημιουργήσουν ζήτηση στην 
οικονομία», δήλωσε ο κ. Τσιακ-
κής. Ερωτηθείς σχετικά, εξήγησε 
ότι μεταξύ αυτών, υπήρχαν και 
εξειδικευμένες εισηγήσεις από 
τους συνδέσμους των μελών του 
ΚΕΒΕ, όπως για παράδειγμα η 
προσφορά κινήτρων στον τομέα 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
Περαιτέρω, συνέχισε, το ΚΕΒΕ, 
κατέθεσε εισήγηση στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών και την Ένωση 
Δήμων, για κατεδάφιση παλαιών 
εγκαταλελειμμένων κτηρίων και 
ανέγερση νέων στη θέση τους, 
ώστε να κινηθεί και ο κατασκευ-
αστικός τομέας που αναμένεται 
ότι θα πληγεί λόγω της κατάρ-
γησης του επενδυτικού προ-
γράμματος.  Ταυτόχρονα, είπε, 
προσπαθούμε να δούμε με τους 
συνδέσμους μας άλλα μέτρα που 
θα μπορούσαν να εξαγγελθούν 
για προσέλκυση ξένων επενδύ-
σεων που έχουν περιοριστεί. Όλα 
αυτά, τόνισε, γίνονται με σκοπό 
την επανεκκίνηση της αγοράς. 
Στόχος μας, είπε κλείνοντας, 
είναι να μειώσουμε στο ελάχιστο 
το κλείσιμο των επιχειρήσεων 
και την απώλεια θέσεων εργα-
σίας.

ΕνΕργΕιΕς 
ΚΕΒΕ για 
ΕπανΕΚΚινηςη 
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Με σλόγκαν «Κρατάμε την Κύπρο 
σε Κίνηση» η εταιρεία CHR. 
KAPODISTRIAS & SONS είναι 

σήμερα η ηγέτιδα στους τομείς ανταλλακτι-
κών και ελαστικών αυτοκινήτων ιδιωτικής 
χρήσης και επαγγελματικών οχημάτων, 
φορτηγών και λεωφορείων. Παρέχοντας 
ότι χρειάζεται ένα αυτοκίνητο για να είναι 
σε κίνηση και ένας επαγγελματίας του 
automotive aftermarket για να εργαστεί, 
η CHR. KAPODISTRIAS & SONS μετου-
σιώνει καθημερινά το σλόγκαν της σε 
πράξη, αφού βρίσκεται σχεδόν πίσω από 
κάθε επισκευή ή συντήρηση ρουτίνας ενός 
αυτοκινήτου. Με στόλο πέραν των 130 
οχημάτων και 7 καταστήματα σε όλες τις 
πόλεις, στο Παραλίμνι και στην Αλάμπρα, 
η εταιρεία είναι σε θέση να προμηθεύει 
καθημερινά την αγορά (με ταχύτητα και 
στις καλύτερες δυνατές τιμές) με αξιόπιστα 
ανταλλακτικά, ελαστικά και λιπαντικά, αφού 
αντιπροσωπεύει στην Κύπρο τα μεγαλύ-
τερα εργοστάσια του κλάδου παγκοσμίως. 
Μάλιστα από το 2013 και ανά δύο χρόνια, 
η εταιρεία CHR. KAPODISTRIAS & SONS 
διοργανώνει τη μεγαλύτερη εσωτερική, 
επαγγελματική έκθεση της Κύπρου, με 
την επωνυμία «The AutoFix Show», με τη 
συμμετοχή περίπου 50 συνεργατών της 
από το εξωτερικό, ανάμεσά τους ηγέτες 
του χώρου της αυτοκίνησης, που έρχονται 
στο νησί μας για απευθείας επαφή με τους 
Κύπριους επαγγελματίες.

Πέντε δεκαετίες ζωής
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1969 από τον 
αείμνηστο Χριστόφορο Καποδίστρια, τότε 
υπάλληλο της Π.Μ Τσεριώτης Λτδ, η οποία 
εισήγαγε τα αυτοκίνητα Volkswagen. Ο Χρ. 
Καποδίστριας εισάγει αρχικά ανταλλακτικά 
για τα αυτοκίνητα Volkswagen, ενώ σύντο-
μα η γκάμα μεγαλώνει, επιτυγχάνοντας συ-
νεργασίες με παγκόσμιους κολοσσούς της 
αυτοκίνησης, οι οποίοι παράγουν ανταλλα-
κτικά πρώτης εφαρμογής για τις μεγαλύ-
τερες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου, 
όπως οι Όμιλοι Robert Bosch, Schaeffler 

Automotive και ZF Friedrichshafen, συνερ-
γασίες που κρατούν έως σήμερα.
Την τελευταία δεκαετία η CHR. 
KAPODISTRIAS & SONS επεκτείνεται στους 
τομείς των λιπαντικών (επιτυγχάνοντας την 
αντιπροσώπευση των προηγμένων λιπαντι-
κών Castrol), των ελαστικών (διαθέτοντας 
στη γκάμα της φίρμες όπως Goodyear, 
Dunlop και Hankook), αλλά και του 
επαγγελματικού εξοπλισμού συνεργείων, 
χάρη σε συνεργασίες με την Robert Bosch 
και την KS Tools. Από το 2011 η εταιρεία 
CHR. KAPODISTRIAS & SONS είναι ισότιμο 
μέλος και μέτοχος του Οργανισμού TEMOT 
International, του μεγαλύτερου παγκόσμι-
ου συνασπισμού εταιρειών του automotive 
aftermarket, με 119 μέλη και στις πέντε 
ηπείρους. Το 2018 η CHR. KAPODISTRIAS 
& SONS κέρδισε το βραβείο «Επιχείρησης 
της Χρονιάς» στην Κύπρο. Επόμενος μεγά-

cHr. KAPoDisTriAs & soNs LTD
«Κρατάμε την Κύπρο σε Κίνηση»
Η ηγέτιδα στους τομείς ανταλλακτικών και ελαστικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης 
και επαγγελματικών οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων 

λος στόχος είναι η ολοκλήρωση της ανέ-
γερσης μιας πλήρως αυτοματοποιημένης, 
κεντρικής αποθήκης στην περιοχή Ιδαλίου 
αλλά και καινούργιου καταστήματος στη 
Λάρνακα, που μαζί με την ολοκλήρωση 
εγκατάστασης υπερσύγχρονου λογισμικού 
ελέγχου αποθεμάτων, θα σφραγίσουν το 
πέρασμα της εταιρείας στη νέα εποχή. 

Αναλλοίωτες αξίες
Έχοντας συμπληρώσει 50 χρόνια ζωής, με 
το προσωπικό να αριθμεί πέραν των 260 
ατόμων και το τιμόνι να έχει περάσει πλέον 
στους υιούς του Χριστόφορου Καποδίστρια, 
Κωνσταντίνο και Μάριο, η εταιρεία διατηρεί 
αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά και τις αξίες 
της οικογενειακής επιχείρησης – την έγνοια 
για τις προηγούμενες και τις επόμενες 
γενεές - που τη συνοδεύουν εδώ και πέντε 
δεκαετίες. Παραμένει βαθιά πελατοκεντρική 
και με μότο τη φράση του Robert Bosch 
«προτιμώ να χάσω χρήματα, παρά την αξι-
οπιστία μου», αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο 
συνεργάτη για 1.500 επαγγελματίες του 
automotive aftermarket. Παράλληλα, η 
εταιρεία CHR. KAPODISTRIAS & SONS, έχει 
ως ύψιστη προτεραιότητα τη δημιουργία 
ενός ελκυστικού εργασιακού περιβάλλο-
ντος, με ίση αμοιβή για ίδια εργασία και 
ίσες ευκαιρίες ανέλιξης, ανεξαρτήτως 
φύλου, καταγωγής ή θρησκευτικών πεποι-
θήσεων.



Χωρίς διαφοροποιήσεις στα πλάνα 
και τον σχεδιασμό για το μέλλον, η 
εταιρεία CHR. KAPODISTRIAS & SONS 
συνεχίζει να εξελίσσεται και να επε-
κτείνεται με νέα καταστήματα, παρά τις 
δυσμενείς επιπτώσεις που επέφερε η 
πανδημία του κορωνοϊού στην αγορά. 
Το μόνο που αλλάζει για την εταιρεία είναι 
ότι στους στόχους της προστίθεται η ομαλή 
διέλευσή της από αυτή την δύσκολη περίοδο 
με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες, τόσο 
για την ίδια, όσο και για τους εργαζομένους 
της. O CEO της εταιρείας κ. Κωνσταντίνος 
Καποδίστριας σε συνέντευξή του στο ένθετο 
«@yourservises», μιλά για τις κυριότερες 
προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει 
η εταιρεία μετά την πανδημία, εξηγεί πως 
κατάφερε να ανταποκριθεί μέχρι τώρα τους 
δύσκολους αυτούς μήνες λόγω της έξαρσης 
του κορωνοϊού και κάνει μία εκτίμηση για 
την πορεία του τομέα το νέο έτος 2021. 

Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλή-
σεις που καλείστε να αντιμετωπίσετε 
μετά την πανδημία του COVID-19; 
Σίγουρα τα κυριότερα προβλήματα είναι 
η μείωση του κύκλου εργασιών και η 
περισσότερη προσπάθεια που πρέπει να 
καταβληθεί για να διατηρηθούν τα επίπεδα 
ρευστότητας σε ικανοποιητικά επίπεδα. Η 
γενικότερη οικονομική διαχείριση, η περικο-
πή ή μείωση εξόδων, όπως και η αυστηρή 
εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής είναι μια 
μεγάλη πρόκληση. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 
διαχειριζόμαστε τα μέτρα ασφαλείας για το 
προσωπικό μας και τους πελάτες μας στους 
χώρους εργασίας μας. Με την βοήθεια του 
τμήματος Ασφάλειας & Υγείας της εταιρείας 
μας, φροντίζουμε ώστε να τηρούνται οι 
κανόνες και τα διάφορα μέτρα.

Πώς κατάφερε η εταιρεία σας να αντα-
ποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις;
Κάναμε ήδη κάποιες αλλαγές και τομές που 
προηγουμένως τις αναβάλλαμε. Λαμβάνουμε 
κάποια μέτρα τα οποία σε μια συνηθισμένη 
κατάσταση, θα δυσκολευόμαστε να πάρουμε. 
Αυτό έχει να κάνει με την καλυτέρευση της 
εταιρείας, των διαδικασιών, της κερδοφορί-
ας, και πολλά άλλα. Ταυτόχρονα, ακολου-
θούμε αυστηρά τις συστάσεις της λειτουρ-
γού Ασφάλειας & Υγείας της εταιρείας μας.
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Λευκωσία 
Διεύθυνση: Καντάρας 54, 1037, 
Καϊμακλί, Τηλ: 22348600

www.chrkapodistrias.com 
Email: info@chrkapodistrias.com
facebook.com/Chr.Kapodistrias
instagram.com/chrkapodistrias  

«Τα πλανα μας για Το μέλλον 
δέν διαφοροποιούνΤαι»

Με ποιους τρόπους μπορεί να στηριχθεί 
ο τομέας στον οποίο δραστηριοποιείστε;
Η εξαγγελία διαφόρων μέτρων που παρέ-
χει η κυβέρνηση βοηθά οπωσδήποτε και 
τον δικό μας τομέα. Δεν μπορώ να σκεφτώ 
κάτι ειδικό για τον κλάδο μας αυτή τη στιγ-
μή. Τα γενικότερα μέτρα για ανάκαμψη της 
οικονομίας βοηθούν και εμάς.
 
Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για 
την πορεία του τομέα για το νέο 
έτος 2021;
Αναμένω πως μέσα στο 2021, σε 
περίπου ένα χρόνο από σήμερα, 
θα είμαστε γενικά εντάξει και θα 
έχουμε ξεπεράσει αυτή την κρίση 
της πανδημίας. Πιστεύω όμως 
πως κάποιες εταιρείες δυστυχώς, 
τόσο μικρές όσο και μεγάλες, θα 
δυσκολευτούν αφάνταστα να ξεπε-
ράσουν την οικονομική πτυχή της 
κρίσης και κάποιες τελικά δεν θα 
αντέξουν. Αυτό θα εξαρτηθεί από 
την οικονομική δύναμη που έχει 
η κάθε εταιρεία, από τις σωστές ή 
λανθασμένες αποφάσεις που θα 
λάβει η διοίκηση τους, όσο και από 
τον κλάδο που δραστηριοποιείται. Ο 
δικός μας τομέας θα είναι σε καλύτερη 
κατάσταση από το 2020, όμως σε 
χαμηλότερα επίπεδα από το 2019.
 
Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια του 
Ομίλου σας;  
Κατ’ αρχήν να αναφέρω πως τα πλάνα 
και οι σχεδιασμοί μας για το μέλλον δεν 
διαφοροποιούνται. Όλα τα σχέδια που 
είχαμε προγραμματίσει και οι στόχοι που 
είχαμε θέσει, παραμένουν και συνεχίζουν 
να υλοποιούνται. Αυτό που προστέθηκε 
είναι ο στόχος της ομαλής διέλευσης της 
εταιρείας από αυτή την δύσκολη περίοδο, 
με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες, τόσο 
για την εταιρεία, όσο και για τους εργα-
ζομένους της. Αυτόν τον μήνα ανοίγει το 
νέο κατάστημα στην βιομηχανική περιοχή 
Δερύνειας, συνεχίζει ο σχεδιασμός για την 
ανέγερση της μεγάλης κεντρικής αποθήκης 
και κέντρου διανομής στην βιομηχανική 
Ιδαλίου, όπως επίσης και ο σχεδιασμός για 
το νέο μεγάλο κατάστημα στην βιομηχανι-
κή Αραδίππου. 
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H υποχώρηση του κλίματος στις υπη-
ρεσίες, στο λιανικό εμπόριο και, σε 
μικρότερο βαθμό, στη μεταποίηση, 

οδήγησε σε επιδείνωση του οικονομικού 
κλίματος τον Οκτώβριο, παρά το ότι το κλί-
μα στις κατασκευές βελτιώθηκε. Ταυτόχρο-
να, η καταναλωτική εμπιστοσύνη παρέμεινε 
στα αρνητικά επίπεδα του Σεπτεμβρίου, 
ενώ η αβεβαιότητα σε όλους τους τομείς 
και ανάμεσα στους καταναλωτές συνεχίζει 
να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. 

Νέες προκλήσεις για την 
οικονομική δραστηριότητα
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευ-
να οικονομικής συγκυρίας του Κέντρου 
Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, τον Οκτώβριο 2020, το 
οικονομικό κλίμα σημείωσε επιδείνωση, με 
τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να 
μειώνεται κατά 1,6 μονάδες, σε σύγκρι-
ση με τον Σεπτέμβριο, παρουσιάζοντας 
μείωση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, 
κάτι που υποδηλώνει, σύμφωνα με το 
ΚΟΕ, νέες προκλήσεις για την οικονομική 
δραστηριότητα λόγω αναζωπύρωσης της 
πανδημίας.   Ειδικότερα, στις υπηρεσίες, το 
κλίμα υποχώρησε, σύμφωνα με το ΚΟΕ, 
λόγω αρνητικότερων αξιολογήσεων της 
οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων 
κατά το τελευταίο τρίμηνο και προς τα κάτω 
αναθεώρησης των εκτιμήσεων για τον 
κύκλο εργασιών κατά το επόμενο τρίμη-
νο.   Αναφέρεται ότι η πτώση του κλίματος 
στο λιανικό εμπόριο προήλθε από πιο 
απαισιόδοξες εκτιμήσεις για τις πωλήσεις 
του επόμενου τριμήνου, ενώ οι επιχειρή-
σεις στον τομέα της μεταποίησης αναθεώ-
ρησαν προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους για 
την παραγωγή του επόμενου τριμήνου, με 
αποτέλεσμα τη μικρή κάμψη του επιχειρη-
ματικού κλίματος.
Στις κατασκευές, σύμφωνα με το ΚΟΕ, το 
κλίμα σημείωσε βελτίωση λόγω ευνοϊκότε-
ρων αξιολογήσεων για τα υπό εξέλιξη έργα 

Υπηρεσίες και λιανικό εμπόριο
επιδείνωσαν το οικονομικό κλίμα
Στις υπηρεσίες, το κλίμα υποχώρησε λόγω αρνητικότερων αξιολογήσεων της οικονομικής κατά-
στασης των επιχειρήσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο και προς τα κάτω αναθεώρησης των εκτι-
μήσεων για τον κύκλο εργασιών κατά το επόμενο τρίμηνο. 

και μικρής προς τα πάνω αναθεώρησης 
των προσδοκιών για την απασχόληση στον 
κλάδο κατά το επόμενο τρίμηνο.
Εξάλλου, το καταναλωτικό κλίμα τον Οκτώ-
βριο δεν παρουσίασε μεταβολή από τα 
αρνητικά επίπεδα του Σεπτεμβρίου, αφού 
η μικρή βελτίωση στις προσδοκίες των 
καταναλωτών για τη μελλοντική οικονομική 
κατάσταση των νοικοκυριών τους, όπως 
αναφέρει το ΚΟΕ, «αντισταθμίστηκε από 
την οριακή επιδείνωση των εκτιμήσεων για 
τη μελλοντική οικονομική κατάσταση στη 
χώρα γενικότερα».

Ευρωζώνη: Οικονομία δύο 
ταχυτήτων 
Η οικονομική δραστηριότητα της ευρω-
ζώνης υποχώρησε αισθητά τον Οκτώβριο 
καθώς το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού 
σαρώνει όλη την ήπειρο. Η εκ νέου επιβολή 
μέτρων για τον έλεγχο της πανδημίας ανά-
γκασαν πολλές επιχειρήσεις της κυρίαρχης 
βιομηχανίας υπηρεσιών να περιορίσουν τις 
δραστηριότητές τους. Σύμφωνα με οικονο-
μολόγους ο δείκτης υπευθύνων προμηθει-
ών (PMI) της Ευρωζώνης επιβεβαιώνει ότι 
το δεύτερο κύμα του κορονοϊού βαραίνει 
όλο και περισσότερο την οικονομία. Μια 

Πρόσφατεσ ερευ-
νεσ δείχνόυν ότί 
η όίκόνόμία τησ 
ευρωζωνησ λεί-
τόυργεί με δυό τα-
χυτητεσ, με τίσ κα-
τασκευεσ να εΠω-
φελόυνταί αΠό την 
ίσχυρη Παγκόσμία 
ζητηση καί τίσ υΠη-
ρεσίεσ να αγωνίζό-
νταί να Παραμεί-
νόυν ενεργεσ, κα-
θωσ τα lockdown 
αναγκαζόυν τόυσ 
καταναλωτεσ να 
Παραμείνόυν στό 
σΠίτί καί τίσ εΠίχεί-
ρησείσ να κλείσόυν.

σφηνα 

σφηνα 

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ



@Your services 21  

ΑΝΑΛΥΣΗ

διπλή πτώση στο τέταρτο τρίμηνο είναι 
πιο πιθανή με αυτό το ρυθμό. Αντίστοιχα, 
ο δείκτης Flash Composite Purchasing 
Managers (σ.σ. δείκτης των διευθυντών 
αγορών) του IHS Markit, που θεωρείται 
δείκτης οικονομικής υγείας, έπεσε στο 49,4 
από το 50,4 τον περασμένο μήνα. Συνε-
πώς, αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από το 
όριο του 50 που διαχωρίζει την ανάπτυξη 
από την ύφεση. Αλλά και ο δείκτης PMI του 
κλάδου των υπηρεσιών, έπεσε περισσότε-
ρο από το αναμενόμενο στο 46,2 από 48. 
Οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η 
οικονομία του μπλοκ λειτουργεί με δύο 
ταχύτητες, με τις κατασκευές να επωφε-
λούνται από την ισχυρή παγκόσμια ζήτηση 
και τις υπηρεσίες να αγωνίζονται να 
παραμείνουν ενεργές, καθώς τα lockdown 
αναγκάζουν τους καταναλωτές να παρα-
μείνουν στο σπίτι και τις επιχειρήσεις να 
κλείσουν. Αντηχώντας το χάσμα μεταξύ 

υπηρεσιών και κατασκευών, τα γερμανικά 
εργοστάσια έκαναν βήματα μπροστά αυτόν 
τον μήνα, ενώ στη Γαλλία η δραστηριότητα 
συρρικνώθηκε, καθώς η αναβίωση του ιού 
έπληξε τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία 
της ζώνης του ευρώ. Εκτός του ευρώ και 
πλέον εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
οικονομική ανάκαμψη της Βρετανίας έχασε 
επίσης μεγάλο μέρος της δυναμικής της 
καθώς οι περιορισμοί έπληξαν τις επιχει-
ρήσεις στους τομείς της φιλοξενίας και των 
μεταφορών.

Ψυχρός χειμώνας 
στην αγορά εργασίας 
Θα είναι πιθανότατα ένας ψυχρός χειμώ-
νας για την αγορά εργασίας, που μέχρι 
τώρα έχει προστατευτεί από κυβερνητικά 
προγράμματα, καθώς η αβέβαιη προοπτι-
κή οδήγησε τις εταιρείες σε αναγκαστική 
μείωση του προσωπικού τους για όγδοο 

μήνα. Ο σύνθετος υπο-δείκτης απασχό-
λησης ανέβηκε ελαφρώς, αλλά παρέμεινε 
σε αρνητικό έδαφος, ενώ σύμφωνα με 
δημοσκόπηση του Reuters το ποσοστό 
ανεργίας του μπλοκ δεν θα ανορθωθεί για 
τουλάχιστον έξι μήνες. 

Χαμηλές οι προσδοκίες 
Με τα ποσοστά μόλυνσης και τον αριθμό 
των θανάτων να αυξάνεται, η αισιοδοξία 
μειώθηκε. Ο δείκτης προσδοκιών των 
επιχειρήσεων υπηρεσιών υποχώρησε στο 
54,6 από 59,2 - στο χαμηλότερο επίπεδο 
από τον περασμένο Μάιο, όταν τα αρχικά 
lockdown ξεκίνησαν να αίρονται. Το σχέδιο 
τόνωσης ύψους 750 δισεκατομμυρίων 
ευρώ, που συμφώνησε η Ευρωπαϊκή Ενω-
ση τον Ιούλιο για να στηρίξει τις εθνικές 
οικονομίες που υποφέρουν, θα καθυστε-
ρήσει, κάτι που ενδέχεται επίσης να έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στο όλο κλίμα. 
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Η Costas Tsielepis & Co Ltd ιδρύ-
θηκε το 1978 από τον κ. Κώστα 
Τσιελεπή, μέλος του Ινστιτούτου 

Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και την 
Ουαλία (ICAEW), με περισσότερα από 50 
χρόνια εμπειρίας στην Κύπρο και το Ηνω-
μένο Βασίλειο και με αριθμό μητρώου στον 
Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 
(ΣΕΛΚ) το 41.
Από ένα μικρό λογιστικό γραφείο με δύο 
μόνο πελάτες, 42 χρόνια μετά η Costas 
Tsielepis & Co έχει εξελιχθεί σε ένα από 
τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά ελεγκτικά 
γραφεία της Λεμεσού, με πελάτες και συ-
νεργάτες στην Κύπρο και σ’ όλο τον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, τη 
Ρωσία και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων 
Κρατών. 
Η εταιρεία διατηρεί άμεση πρόσβαση 
στις εξαιρετικά ελκυστικές φορολογικές 
και εταιρικές υπηρεσίες του νησιού, ενώ 
παράλληλα βρίσκεται στο σταυροδρόμι της 
Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Η 
Costas Tsielepis & Co Ltd συνεργάζεται 
με μια συμμαχία εξειδικευμένων εταιρειών 
που της επιτρέπουν να προσφέρει ένα 
ευρύ φάσμα κορυφαίων επαγγελματικών 
υπηρεσιών στην τοπική και διεθνή πελατεία 
της.

Υπηρεσίες
• Διεθνής Φορολογικός Προγραμματισμός
• Υπηρεσίες Ελέγχου & Διασφάλισης
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης 
Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η ομάδα μας
ΔΙΕΥθΥνων ΣΥμΒΟΥΛΟΣ: 
Γιώργος Τσιελεπής
ΣΥμΒΟΥΛΟΙ: Αλέξης Τσιελεπής, Αντώνης 
Χριστοδουλίδης, Κώστας Κωνσταντίνου, 
νικόλας Παπαπαναγιώτου

Going the extra mile
Αυτό που κάνει την Costas Tsielepis & 
Co διαφορετική είναι η προσωποκεντρι-
κή προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο 
αλληλεπιδρούμε με τους πελάτες μας και 
τον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζουμε τις 

Costas tsielepis & Co ltd
Going the extra Mile
Από ένα μικρό λογιστικό γραφείο με δύο μόνο πελάτες, 42 χρόνια μετά η Costas Tsielepis 
& Co έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά ελεγκτικά γραφεία της Λεμεσού, 
με πελάτες και συνεργάτες στην Κύπρο και σ’ όλο τον κόσμο. 

υπηρεσίες μας στις μοναδικές ανάγκες και 
απαιτήσεις τους.  Κατανοούμε τη σημασία 
των προθεσμιών, της εξατομικευμένης και 
αδιάλειπτης επικοινωνίας, της εμπιστο-
σύνης και της εμπιστευτικότητας και της 
παροχής λύσεων που διασφαλίζουν τα 
επιχειρηματικά συμφέροντα των πελατών 
και συνεργατών μας.  
Διατηρούμε μια εις βάθος ειλικρινή και 
προσωπική σχέση με όλους τους πελάτες 
μας και συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους 
για να αναπτύξουν την επιχείρησή τους και 
εμείς τη δική μας.  με βάση αυτή την προ-
σέγγιση, εξυπηρετούμε τους πελάτες και 
συνεργάτες μας με συνέπεια και επιμέλεια 
από το 1978. 
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Λεμεσόσ 
28ης Οκτωβρίου 205, Λουλουπής 
Κωρτ, 1ος Όροφος, 3035, Λεμεσός
Τ: +357 25871000 
Φ: +357 25373737
Ε: info@tsielepis.com.cy 
W: www.tsielepis.com.cy
 

Αντιμέτωποι με σωρεία σοβαρών 
και πολυδιάστατων προκλήσεων 
βρίσκονται σήμερα τα λογιστικά/συμ-
βουλευτικά γραφεία στη χώρα μας, 
σύμφωνα με τον Διευθύνων σύμ-
βουλο της Costas Tsielepis & Co Ltd, 
Γιώργο Τσιελεπή.
Σε συνέντευξή του στο ένθετο «@
yourservices», ο κ. Τσιελεπής αναλύει πώς 
η εταιρεία ανταποκρίνεται σ’ αυτές τις 
προκλήσεις δίνοντας πάντα προτεραιότητα 
στο ανθρώπινο δυναμικό της, κάνει μία 
εκτίμηση για την πορεία του τομέα στο 
άμεσο μέλλον λέγοντας πως δεν θα ήταν 
σωστό να ζητηθεί στήριξη από το κράτος, 
μιλάει για τρικλοποδιές από επιτήδειους, 
δίνει την εκτίμηση του για το 2021 και 
αναφέρεται στα μελλοντικά σχέδια της 
εταιρείας εν μέσω της κρίσης.
 
Ποιες είναι οι σημαντικότερες προ-
κλήσεις που καλείστε να αντιμετωπί-
σετε μετά την έξαρση της πανδημίας 
του COVID-19;
Οι προκλήσεις είναι σοβαρές και πο-
λυδιάστατες. Από την μία, οι διεθνείς 
επενδυτές έχουν παγιοποιήσει σε μεγάλο 
βαθμό τα σχέδια τους για επενδύσεις 
στην Κύπρο, ως επίσης και τα πλάνα τους 
να χρησιμοποιήσουν την υποδομή της 
Κύπρου για διάφορες επενδύσεις στην 
ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Υφιστά-
μενοι πελάτες, ντόπιοι και μη, δίνουν μάχη 
για να συνεχίσουν να λειτουργούν τις 
επιχειρήσεις τους ως δρώσες οικονομικές 
μονάδες. Όσο προχωρά η κατάσταση τόσο 
επιδεινώνεται το πρόβλημα ρευστότητας 
στην αγορά καθώς δεν υπάρχουν πλέον 
πόροι για περαιτέρω οικονομική στήριξη 
από το κράτος. Όλα αυτά επηρεάζουν και 
την κερδοφορία αλλά και την ρευστότητα 
των διαφόρων λογιστικών/συμβουλευτι-
κών γραφείων όπως το δικό μας.
Από την άλλη, η εξ ’αποστάσεως λει-
τουργία των γραφείων και εξυπηρέτηση 
πελατών έχει τις δικές της προκλήσεις, 
ειδικά στην αρχή της πανδημίας όπου οι 
εξελίξεις ήταν ραγδαίες και η εργασία από 
το σπίτι ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Έπρεπε 
να βρεθεί γρήγορα μια χρυσή τομή ανάμε-
σα στην εύρυθμη λειτουργία του γραφείου 
και της προστασίας της υγείας όλων των 
εργαζομένων και των οικογενειών τους. Η 

«ΣοβαρέΣ και πολυδιαΣτατέΣ 
οι προκλήΣέιΣ που αντιμέτωπιζουμέ»

πίσει. Η καλύτερη στήριξη για όλους μας 
είναι η αυστηρή τήρηση, σε ατομικό και 
επαγγελματικό επίπεδο, όλων των οδηγι-
ών αναφορικά με την πανδημία. Μόνο έτσι 
θα ελαχιστοποιηθούν τα κρούσματα και το 
κόστος για την οικονομία, μια και όλοι οι 
τομείς δραστηριότητας είναι αλληλένδετοι. 
Θα μπορούσαν βέβαια διάφοροι επιτήδειοι 
επαγγελματίες, επιχειρηματίες και πολιτικοί 
να σταματήσουν να βάζουν τρικλοποδιές 
στους υπόλοιπους και να μας αφήσουν 
να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που 
μας παρέχονται όπως αυτά έχουν αρχικά 
σχεδιαστεί. Εν μέσω αυτής της άνευ προη-
γουμένου πανδημίας, αυτό είναι ένα άλλο 
ξεχωριστό θέμα.

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την 
πορεία του τομέα για το νέο έτος 
2021;
Οι ενδείξεις μέχρι τώρα είναι πως το 2021 
θα είναι ακόμη χειρότερο σε σχέση με το 
2020. Το 2020 είχαμε αρχίσει από μια 
πολύ υγιή οικονομική βάση, ενώ το 2021 
θα μας βρει όλους εξουθενωμένους οικο-
νομικά και αντιμέτωπους απ’ ότι φαίνεται 
με τις ίδιες προκλήσεις.
 
Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια του 
όμίλου σας; 
Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε με σθένος 
και αποφασιστικότητα στα συστήματα 
πληροφορικής μας και στο προσωπι-
κό μας, ώστε να εξέλθουμε της κρίσης 
δυνατότεροι. 
Ταυτόχρονα, θα προβούμε σε μείωση 
όλων των άλλων εξόδων. Θα εξετάσου-
με επίσης την πιθανότητα στρατηγικών 
συνεργασιών με άλλα γραφεία αναγνωρι-
σμένου κύρους. 

πιο βασική πρόκληση για όλους μας είναι η 
παρατεταμένη αβεβαιότητα, μια και η παν-
δημία φαίνεται πως θα έχει μακρά χρονική 
διάρκεια. Ήδη βρισκόμαστε αντιμέτωποι με 
ένα δεύτερο κύμα κρουσμάτων, και ενδεχο-
μένως να αντιμετωπίσουμε ένα τρίτο ή και 
περισσότερα κύματα στο μέλλον. 
 
Πώς κατάφερε η εταιρεία σας να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις;
Με τη στενή συνεργασία όλων των εμπλε-
κομένων - προσωπικού, επαγγελματιών 
συνεργατών και πελατών - και με πολλή 
κατανόηση και υπομονή από όλα τα εμπλε-
κόμενα μέρη! Μεταφέραμε στο προσωπικό 
μας από την αρχή πως ενδεχομένως να 
αντιμετωπίζαμε σοβαρά και αναπάντεχα 
οικονομικά προβλήματα και πως σε τέτοιο 
ενδεχόμενο θα δίναμε προτεραιότητα στη 
διατήρηση των θέσεων εργασίας, κάτι το 
οποίο πιστεύω πως εκτιμήθηκε από το 
έμψυχο δυναμικό μας το οποίο είναι το 
βασικότερο και πολυτιμότερο στοιχείο του 
ενεργητικού μας και το συγκριτικό μας 
πλεονέκτημα.
 
με ποιους τρόπους μπορεί να στηρι-
χθεί ο τομέας στον οποίο δραστηριο-
ποιείστε;
Ο τομέας μας δεν έχει επηρεασθεί στον 
βαθμό που έχει επηρεαστεί η τουριστική/ξε-
νοδοχειακή βιομηχανία καθώς επίσης και οι 
χώροι εστίασης/διασκέδασης. Ως εκ τούτου, 
δεν θα ήταν σωστό να ζητάμε οποιαδήποτε 
μορφή στήριξης από την Κυβέρνηση, η 
οποία έχει ήδη πολλά μέτωπα να αντιμετω-
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Ευοίωνες εκτιμάται ότι θα είναι οι 
προοπτικές για τους επαγγελματίες 
λογιστές, παρ’ όλες τις προκλήσεις 

που επέφερε η πανδημία του Covid-19 
στον τομέα των χρηματοοικονομικών και 
επαγγελματικών υπηρεσιών στη χώρα 
μας. Σε συνέντευξή του στο ένθετο «@
yourservices», ο Πρόεδος του Συνδέσμου 
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), 
Δημήτρης Βάκης, δήλωσε πως η αποτε-
λεσματική αντιμετώπιση της κρίσης του 
κορωνοϊού απέδειξε ότι η επαγγελματική 
κατάρτιση και η πλούσια εμπειρία των 
λογιστών, τους έχουν εφοδιάσει επαρκώς 
ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται 
τις αλλαγές και να προσαρμόζονται στις 
εκάστοτε καταστάσεις με αποφασιστικότη-
τα και ευελιξία. Περαιτέρω, σημείωσε πως 
παρόλο που είναι νωρίς για να εξάγου-
με συμπεράσματα για την αποτίμηση 
της «πληγής» του κορωνοϊού, ο τομέας 
διατηρεί ύψιστα επίπεδα ετοιμότητας, 
προκειμένου να στηρίξει τις επιχειρήσεις. 
Ο κ. Βάκης αναφέρθηκε επίσης στο και-
νούργιο μοντέλο στο οποίο ωθούνται οι 
υπηρεσίες με βάση τις εξελίξεις, λέγοντας 
πως κινούμαστε πλέον στην εποχή της 
πλήρους διαφάνειας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών. Στη συνέντευξή του, μεταξύ 
άλλων, απαριθμεί τις μεταρρυθμίσεις που 
επιβάλλεται να επιταχυνθούν με στόχο 
την ταχύτερη επανεκκίνηση της κυπριακής 
οικονομίας, εξηγεί σε ποιες δύο ενότητες 
θα πρέπει να χωριστεί η προσπάθεια για 
αναπροσαρμογή του οικονομικού μοντέ-
λου και μιλά για την επομένη μέρα της 
κατάργησης του Κυπριακού Επενδυτικού 
Προγράμματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΛΚ ΔημητΡηΣ βαΚηΣ

Ευοίωνες οι προοπτικές 
για τους λογιστές
«Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού απέδειξε 
ότι η επαγγελματική κατάρτιση και η πλούσια εμπειρία των λογιστών, τους έχουν εφοδιάσει 
επαρκώς ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να προσαρμόζονται 
στις εκάστοτε καταστάσεις με αποφασιστικότητα και ευελιξία».
Της ΘΕΟΔΩΡΑς ΝΙΚΟΛΑΟΥ

«Η προσπάθειά άνάπροσάρμογΗσ του οι-
κονομικου μοντελου τΗσ κυπριάκΗσ οικο-
νομιάσ θά πρεπει νά χωριστει σε δυο ενο-
τΗτεσ: Η μιά θά πρεπει νά άφορά τΗ διάτΗ-
ρΗσΗ κάι τΗν ενισχυσΗ τΗσ άντάγωνιστι-
κοτΗτάσ των πάράδοσιάκων δομων τΗσ οι-
κονομιάσ κάι Η δευτερΗ τΗν προσεκτικΗ 
επιλογΗ των νεων τομεων που ωσ χωρά θά 
θελουμε νά άνάπτυξουμε κάι τΗν εκπο-
νΗσΗ ενοσ στάθερου μάκροπροθεσμου 
σχεδιάσμου γιά τΗν άνάπτυξΗ τουσ». 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚαΙΝΟτΟμΙαΣ ΚΥΡΙαΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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Ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος 
της πανδημίας στον τομέα παροχής 
χρηματοοικονομικών/επαγγελματι-
κών υπηρεσιών; Είναι νωρίς να γίνει 
μία αποτίμηση της «πληγής» που 
άφησε ο κορωνοϊός στον τομέα;
Τους τελευταίους μήνες βιώνουμε πρωτό-
γνωρες καταστάσεις ως αποτέλεσμα της 
πανδημίας που, εκτός των επιπτώσεων 
στην υγεία, βύθισε την παγκόσμια οικο-
νομία. Ποτέ άλλοτε μια εξωγενής κρίση 
σε καιρό ειρήνης δεν έφερε μια τόσο 
γρήγορη κάμψη της διεθνούς οικονομι-
κής δραστηριότητας σε όλα τα επίπεδα. 
Η αβεβαιότητα που προκαλεί η περίοδος 
της πανδημίας οδήγησε σε πτώση των 
χρηματαγορών αλλά και της παγκόσμιας 
κατανάλωσης και ζήτησης προϊόντων. Η 
πτώση στη ζήτηση επηρεάζει τη δυνα-
τότητα της αγοράς να απορροφήσει τα 
προϊόντα που παράγονται, οδηγώντας τις 
επιχειρήσεις σε μειωμένους κύκλους ερ-
γασιών, κάτι που έχει αρνητικές συνέπειες 
στην απασχόληση και την εφοδιαστική 
αλυσίδα.
Ο τομέας των χρηματοοικονομικών/
επαγγελματικών υπηρεσιών στην Κύπρο 
επηρεάζεται σημαντικά από εξωγενείς 
παράγοντες και η κάμψη της παγκόσμιας 
οικονομίας τον έχει επηρεάσει αρνητικά. 
Είναι σημαντικό να αναφερθεί όμως ότι 
παρατηρείται ενδιαφέρον από κυπριακές 
επιχειρήσεις στο να βοηθηθούν να αντι-
μετωπίσουν τα προβλήματα που προκύ-
πτουν από τις συνέπειες της πανδημίας, 
με κυριότερο την έλλειψη ρευστότητας. 
Από τη μια, υπήρξε καθολική προσαρμογή 
κυρίως των συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
που όχι μόνο ανταποκρίθηκαν θετικά στο 
κάλεσμα των επιχειρήσεων για εξέταση 
τρόπων βελτίωσης της ρευστότητας και 
παραγωγικότητάς τους, αλλά με συνεχείς 
ενημερώσεις, αναλύσεις του τρέχοντος 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, εκθέ-
σεις ανά τομέα δραστηριοποίησης και 
δημοσιεύσεις καλών πρακτικών παρείχαν 
προσαρμοσμένες λύσεις στο περιβάλλον 
και στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. 
Από την άλλη, ως φυσικό επακόλουθο, 
διάφορα έργα αναστάλθηκαν ή ακυρώ-
θηκαν.
Ασφαλή συμπεράσματα για την αποτίμηση 
της «πληγής» του κορωνοϊού στον τομέα 
είναι νωρίς να εξαγάγουμε, ωστόσο έχω 
την πεποίθηση πως ο τομέας διατηρεί 
ύψιστα επίπεδα ετοιμότητας, προκειμένου 
να στηρίξει τις επιχειρήσεις.

«Για την επιτυχη 
εκβαση μιασ ολι-
στικησ φορολοΓι-
κησ μεταρρυθμι-
σησ επιβαλλεται 
επαΓρυπνηση και 
συνεχησ παρακο-
λουθηση των διε-
θνων εξελιξεων, 
σε μια εποχη που 
τα εποπτικα πλαι-
σια και τα διεθνη 
προτυπα στον το-
μεα αυξανονται 
και Γινονται συνε-
χωσ πιο απαιτητικα 
και αυστηρα».

Πώς άλλαξε ο ρόλος του λογιστή 
μετά την έξαρση της πανδημίας του 
COVID-19; Με ποιες προκλήσεις βρέ-
θηκαν αντιμέτωποι οι επαγγελματίες 
του κλάδου;
Το απρόβλεπτο περιβάλλον και οι ρα-
γδαίες αλλαγές προκάλεσαν αλυσιδωτές 
επιπτώσεις τόσο στην προσωπική όσο 
και στην επαγγελματική καθημερινότητα 
όχι μόνο των λογιστών, αλλά όλων. Οι 
λογιστές, τόσο ως στελέχη μιας επιχείρη-
σης, όσο και ως ανεξάρτητοι επαγγελμα-
τίες, κλήθηκαν να δράσουν τάχιστα ως 
«πυροσβέστες», ώστε να βοηθήσουν την 
επιχείρηση να διασφαλίσει τα μέσα για 
επιβίωση σε βραχυπρόθεσμη βάση. Επι-
πλέον, διαχειρίστηκαν ζητήματα που είχαν 
να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία του 
επαγγέλματος, την επιτάχυνση του ψηφια-
κού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, 
τις σχέσεις με τους πελάτες, συνεργάτες 
και το προσωπικό, που στην πλειοψηφία 
του εργαζόταν από το σπίτι.
Ως ΣΕΛΚ συνεργαστήκαμε από την πρώτη 
στιγμή με την Κυβέρνηση για τη λήψη 
μέτρων προστασίας τόσο της δημόσιας 
υγείας, όσο και της κυπριακής οικονομίας. 
Σαφώς δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα, 
κερδίσαμε όμως πολύτιμο χρόνο για να 
στηριχθούν οι επιχειρήσεις και για να 
διατηρηθεί η απασχόληση. 
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«Σε ό,τι αφόρα τόν 
τόμεα των υπη-
ρεΣιων, ειναι γε-
γόνόΣ ότι όι εξε-
λιξειΣ μαΣ ωθόυν 
όλόενα και περιΣ-
Σότερό Σε ενα και-
νόυργιό μόντελό 
υπηρεΣιων, πόλυ δι-
αφόρετικό από ότι 
ξεραμε μεχρι Ση-
μερα. κινόυμαΣτε 
πλεόν Στην επόχη 
τηΣ πληρόυΣ δι-
αφανειαΣ και 
τηΣ ανταλλαγηΣ 
πληρόφόριων». 

Είναι γεγονός πως ο τομέας των υπη-
ρεσιών συμβαδίζει με την τεχνολογία 
και την καινοτομία. Έχουν γίνει οι 
αναγκαίες κινήσεις προς αυτή την 
κατεύθυνση στη χώρα μας;
Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι 
βαρύνουσας σημασίας για τον τόπο μας. 
Αυτό άλλωστε αποδείχθηκε περίτρανα 
κατά την περίοδο της εφαρμογής των 
περιοριστικών μέτρων. Με το ξέσπασμα 
της πανδημίας, η χρήση της τεχνολογίας 
και η παροχή υπηρεσιών εξ-αποστάσεως 
χρησιμοποιείται πολύ πιο εκτεταμένα.
Ο ΣΕΛΚ επενδύει διαρκώς στην τεχνο-
λογία, την έρευνα και την καινοτομία, 
τρεις πυλώνες-κλειδιά για τον μελλοντικό 
προοδευτικό σχεδιασμό του μοντέλου των 
επαγγελματικών υπηρεσιών της χώρας. 
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει κάνει 
άλματα στον τόπο μας και θεωρώ πως 
βρίσκεται σε καλό δρόμο, περιορίζοντας 
σε κάποιο βαθμό το χρόνιο θέμα της 
γραφειοκρατίας και την ταλαιπωρία των 
πολιτών σε ό,τι αφορά τη διεκπεραίωση 
των υποθέσεών τους με το δημόσιο.

Ποιες μεταρρυθμίσεις επιβάλλεται να 
επιταχυνθούν με στόχο την ταχύτερη 
επανεκκίνηση της κυπριακής οικονο-
μίας; Θεωρείτε ότι έφτασε η ώρα για 
μια ολιστική φορολογική μεταρρύθ-
μιση;
Ως ΣΕΛΚ θεωρούμε ότι η κρίση δεν πρέπει 
να αποτελέσει τροχοπέδη για την αποφυ-
γή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στην 
κυπριακή οικονομία, οι οποίες επιβάλλεται 
να επιταχυνθούν. Εκτιμούμε ότι οι μεταρ-
ρυθμίσεις θα πρέπει να αφορούν θέματα 
πράσινης ανάπτυξης και φορολόγησης 
δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν το 
περιβάλλον, όπως και κίνητρα για δράσεις 
ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον. Άλ-
λοι τομείς περιλαμβάνουν θέματα λειτουρ-
γίας εταιρειών, απλοποίησης διαδικασιών, 
καθώς επίσης αναπτυξιακά θέματα, όπως 
είναι η παραχώρηση ελαφρύνσεων ή και 
απαλλαγών για επενδύσεις σε παραγωγι-
κές δράσεις. 
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της φορολο-
γικής μεταρρύθμισης, η Κύπρος χρησι-
μοποίησε το φορολογικό σύστημα ως 
εργαλείο ενίσχυσης των επαγγελματικών 
υπηρεσιών από το 2003, χρονιά κατά 
την οποία πραγματοποιήθηκε η τελευ-
ταία μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. 
Έκτοτε υπήρξαν πολλές τροπολογίες, είτε 
επειδή το επέβαλλαν οι συνθήκες για να 

μπορέσει η Κύπρος να διατηρηθεί ως ένα 
ανταγωνιστικό χρηματοοικονομικό κέντρο, 
είτε επειδή επιβάλλονταν νέοι διεθνείς κα-
νόνες, μέσα από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
και συμφωνίες όπως στον ΟΟΣΑ. Σε κάθε 
περίπτωση, το κείμενο των φορολογικών 
νομοθεσιών χρήζει επαναδιατύπωσης, 
ώστε να είναι πιο εύκολο στην κατανόηση 
και την εφαρμογή. Για την επιτυχή έκβαση 
μιας ολιστικής φορολογικής μεταρρύθμι-
σης επιβάλλεται επαγρύπνηση και συνεχής 
παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, 
σε μια εποχή που τα εποπτικά πλαίσια και 
τα διεθνή πρότυπα στον τομέα αυξάνο-
νται και γίνονται συνεχώς πιο απαιτητικά 
και αυστηρά. Ήδη στον ΟΟΣΑ, σχετικά με 
την απαίτηση φορολογικών αρχών και 
νομοθεσιών για τη δημιουργία βάσης στη 
χώρα φορολόγησης, άρχισε να συζητείται 
η φορολόγηση κερδών μεγάλων διαδι-
κτυακών εταιρειών εκεί που βρίσκονται 
οι πελάτες τους και όχι εκεί που αυτές 
εδρεύουν.
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Πιστεύετε πως είναι ώρα να ξεκινήσει 
εκ νέου η επανεξέταση του οικονομι-
κού μοντέλου της οικονομίας;
Μέσα από τα χρόνια, η οικονομία μας έχει 
περάσει από διάφορα στάδια, προσαρμο-
ζόμενη πάντα στις ανάγκες των εποχών. 
Το οικονομικό μοντέλο της Κύπρου έχει 
αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά 
μετά την ένταξη μας στην ΕΕ. Πολλές είναι 
οι συζητήσεις που γίνονται σχετικά με την 
ανάγκη εκπόνησης ενός εθνικού στρατη-
γικού σχεδιασμού για τη δημιουργία του 
νέου οικονομικού μοντέλου της κυπριακής 
οικονομίας. 
Σε ό,τι αφορά τον τομέα των υπηρεσιών, 
είναι γεγονός ότι οι εξελίξεις μας ωθούν 
ολοένα και περισσότερο σε ένα καινούργιο 
μοντέλο υπηρεσιών, πολύ διαφορετικό 
από ότι ξέραμε μέχρι σήμερα. Κινούμαστε 
πλέον στην εποχή της πλήρους διαφά-
νειας και της ανταλλαγής πληροφοριών, 
κάτι που άλλωστε, απαιτούμε και εμείς ως 
λογιστές. Σημαντικές αλλαγές υπήρξαν και 
στη δική μας φύση εργασιών, όπως, για 

Ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι 
του ΣΕΛΚ στο άμεσο μέλλον;
Ως ΣΕΛΚ μελετούμε ευρύτερα τον ρόλο 
του επαγγέλματος του λογιστή και 
σχεδιάζουμε δράσεις για περαιτέρω 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που 
άπτονται του επαγγέλματος, λαμβάνο-
ντας υπόψη ότι το επάγγελμά μας χαίρει 
εμπιστοσύνης και λειτουργεί ως καταλύ-
της για συνεχή βελτίωση της λειτουργί-
ας των επιχειρήσεων και του κράτους. 
Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών του ΣΕΛΚ υπήρξε πάντοτε προτε-
ραιότητα για τον Σύνδεσμο. Στο πλαίσιο 
αυτό, προχωρούμε σε αύξηση του αριθ-
μού του προσωπικού που απασχολεί ο 
Σύνδεσμός μας, ικανοποιώντας τις στρα-
τηγικές επιδιώξεις μας για ενδυνάμωση 
του ρόλου του Συνδέσμου, του κύρους 
και της αξιοπιστίας του, αλλά και για 
τη γενικότερη ενίσχυση του λογιστικού 

επαγγέλματος, τόσο στην Κύπρο, όσο 
και στο εξωτερικό. Προσδοκούμε ότι, με 
εξειδικευμένο προσωπικό και νέες τε-
χνολογίες, θα διευρυνθούν οι υπηρεσίες 
προς τα μέλη και θα επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες. Εκτιμούμε ότι οι προοπτικές 
για τους επαγγελματίες του κλάδου μας 
είναι ευοίωνες. Ο ρόλος του λογιστή έχει 
εμπεδωθεί και με την εξέλιξη της οικο-
νομίας και την ψηφιοποίηση ο λογιστής 
είναι κατάλληλα καταρτισμένος να συ-
νεχίσει να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις 
και την οικονομία. Η αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού 
απέδειξε ότι η επαγγελματική κατάρτιση 
και η πλούσια εμπειρία των λογιστών, 
τους έχουν εφοδιάσει επαρκώς ώστε 
να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τις 
αλλαγές και να προσαρμόζονται στις 
εκάστοτε καταστάσεις με αποφασιστικό-
τητα και ευελιξία.

παράδειγμα, η ενσωμάτωση της Ευρω-
παϊκής Οδηγίας που αφορά στο ελεγκτικό 
επάγγελμα στην εθνική νομοθεσία.
Η αναπροσαρμογή ενός οικονομικού 
μοντέλου στην πράξη δεν είναι καθό-
λου εύκολο εγχείρημα. Καταρχάς είναι 
πρωταρχικής σημασίας να αποδεχθεί η 
κοινωνία την αναγκαιότητα αλλαγής του 
υφιστάμενου μοντέλου και ακολούθως 
τα εμπλεκόμενα μέρη να παραμείνουν 
προσηλωμένα στον στρατηγικό χάρτη που 
θα καθοριστεί. Η προσπάθεια αναπρο-
σαρμογής θα πρέπει να χωριστεί σε δύο 
ενότητες. Η μια ενότητα θα πρέπει να 
αφορά τη διατήρηση και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των παραδοσιακών 
δομών της οικονομίας. Η δεύτερη θα 
πρέπει να αφορά την προσεκτική επιλογή 
των νέων τομέων που ως χώρα θα θέ-
λουμε να αναπτύξουμε και την εκπόνηση 
ενός σταθερού μακροπρόθεσμου (για 
παράδειγμα 15 – 20 έτη) σχεδιασμού για 
την ανάπτυξή τους. Αυτός ο σχεδιασμός 
πρέπει να αξιολογείται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα.

Πώς σχολιάζετε την τελευταία εξέλι-
ξη σχετικά με το Κυπριακό Επενδυτι-
κό Πρόγραμμα; Ποια η επόμενη μέρα;
Η παραχώρηση κινήτρων όπως το επεν-

δυτικό πρόγραμμα για ενίσχυση των επεν-
δύσεων και αναθέρμανση της οικονομίας 
ειδικά σε περιόδους ύφεσης, είναι ένα ερ-
γαλείο το οποίο αξιοποιείται διεθνώς και 
είναι θεμιτό. Η Κύπρος δεν είναι η μόνη 
χώρα η οποία υιοθέτησε τέτοιο πρόγραμ-
μα, σίγουρα όμως αυτό δεν νομιμοποιεί 
οποιαδήποτε κακή ή παράνομη πρακτική, 
η οποία πρέπει να εντοπίζεται άμεσα και 
να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά. Σε 
κάθε περίπτωση και μετά τις τελευταί-
ες εξελίξεις, το πρόγραμμα καταργείται 
την 1η Νοεμβρίου. Σύμφωνα και με την 
ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
η απόφαση αυτή βασίστηκε στην κατα-
χρηστική εκμετάλλευση που έτυχαν οι 
πρόνοιες του προγράμματος.
Με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και την 
απαραίτητη ευελιξία που χρειάζεται την 
ώρα των αποφάσεων, η πολιτεία θα 
μπορούσε να επενδύσει στη δημιουργία 
μιας νέας ευρύτερης πολιτικής, η οποία 
αφενός να είναι συμβατή με τις κατευθυ-
ντήριες γραμμές της ΕΕ και αφετέρου, να 
τυγχάνει ορθής διαχείρισης. Μια πρόνοια 
μιας τέτοιας πολιτικής θα πρέπει να είναι η 
επένδυση σε μια οικονομική δραστηριότη-
τα, όπως επένδυση σε υφιστάμενη επιχεί-
ρηση στην Κύπρο ή μεταφορά εργασιών 
από το εξωτερικό προς την Κύπρο.
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Το EASYSLIM ιδρύθηκε το 1991 με 
σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών στον τομέα του αδυνα-

τίσματος, ομορφιάς και υγείας. Η εταιρεία 
από την ίδρυση της μέχρι σήμερα διατηρεί 
συνεχόμενη ανοδική πορεία καταλαμβάνο-
ντας την πρώτη θέση στον τομέα της. 
Ο τομέας σήμερα που δραστηριοποιείται το 
EASYSLIM είναι ο τομέας της υγείας. Η πα-
χυσαρκία έχει γίνει ο πιο σοβαρός κίνδυνος 
για τη δημόσια υγεία. Δραστηριοποιείται 
με έξι κέντρα σε όλη την Κύπρο και με 
παρουσία ενός καταστήματος στην Ελλάδα 
στο κέντρο της Αθήνας. Στο πλαίσιο της 
διαρκούς εξέλιξης της στα πλάνα της είναι 
η ανάπτυξη της σε όλη την Ελλάδα.
Με την διαρκή ενημέρωση και προσπάθεια 
του άρτια εκπαιδευμένου επιστημονικού 
προσωπικού που αριθμεί πέραν των 50 
ατόμων και συνεργατών της καθώς και με 
την κατοχή και χρήση του πλέον σύγχρο-
νου τεχνολογικού εξοπλισμού, επιτυγχάνε-
ται η υψηλότερη ποιότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών που προσφέρει και η καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πελατών της.

Οι σημαντικότεροι σταθμοί 
στην πορεία μας
Μέσα από την πληθώρα γνώσεων και 
εμπειρίας 30 χρόνων διενεργεί ερευνητικό 
έργο. Μέσα από τις έρευνες της δημιούρ-
γησε και εφηύρε νέες και καινοτόμες μεθό-
δους εφαρμογής και διαχείρισης ατόμων 
με πολλά επιπλέον κιλά. 
Δημιούργησε και εφηεύρε το Easyslim 
system. Εντόπισε και επίλυσε το μεγάλο 

πρόβλημα γι’ αυτά τα άτομα. Εγκατέλειπαν 
την προσπάθεια με την πρώτη δυσκολία 
και δεν ολοκλήρωναν τον στόχο τους. Έτσι 
συνέστησε επιστημονική ομάδα. Στελεχώ-
νεται από ειδικούς γυμναστές, κλινικούς 
διαιτολόγους, διατροφολόγους, ψυχολό-
γους, αθλητικούς ψυχολόγους, αισθητικούς 
και ιατρούς. 

Το όραμά μας
Το μη φυσιολογικό σωματικό βάρος αυξά-
νει τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοση-
μάτων. Όραμα μας είναι να ενημερώσουμε 
τους ανθρώπους ότι η απώλεια βάρους 
είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υγεία μας 
και δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής του 
σώματος. Η ομάδα του EASYSLIM εργά-
στηκε επί σειρά ετών με χιλιάδες παιδιά και 
ενήλικες. Σκοπός της να τους βοηθήσει να 
βελτιώσουν και να αποκτήσουν ξανά την 
φυσική τους κατάσταση και υγεία. Πιστεύει 
ότι η απόφαση για χάσιμο βάρους είναι 

eAsYsLiM
Το πρώτο στον τομέα του
Δραστηριοποιείται με έξι κέντρα σε όλη την Κύπρο και με παρουσία ενός καταστήματος 
στην Ελλάδα στο κέντρο της Αθήνας.

«κίνηση ζωής». Πίστευε πάντα στο ρητό 
«νους υγιής εν σώματι υγιής» και ότι το 
αδυνάτισμα είναι πρόληψη και έκφραση της 
ψυχοσωματικής υγείας. 

Το ανταγωνιστικό 
μας πλεονέκτημα
είναι το Easyslim system
Είναι το μοναδικό κέντρο με επιστημονική 
ομάδα στελεχωμένη με ειδικότητες συναφή 
στο χάσιμο βάρους. Ανέπτυξε το Easyslim 
medical. Σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό 
πανεπιστήμιο και το τμήμα κλινικών διαιτο-
λόγων. Δημιούργησε αποκλειστικό εξειδι-
κευμένο λογισμικό, ατομική σωματομετρική 
αξιολόγηση με ταυτόχρονη σύγκριση με το 
ιδανικό του σώμα και οπτική μετατροπή του 
σώματος από φωτογραφία. 
Το Easyslim αναλαμβάνει την ευθύνη. 
Είναι το μοναδικό κέντρο που μέσω του 
λογισμικού, ο πελάτης από την αρχή μπορεί 
να γνωρίζει τον συνολικό χρόνο και τη 
συνολική τιμή των αναγκών του σώματος. 
Δημιούργησε το application easyslim 
στο κινητό για διαχείριση στο σπίτι. Τώρα 
παρέχεται 24 ώρη ατομική παρακολού-
θηση, στηρίξη και πειθαρχία μέσω της 
εφαρμογής. 

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
Η ομάδα του Easyslim είναι εξειδικευμένοι 
και έμπειροι επιστήμονες. Είναι στελεχω-
μένη με ειδικούς γυμναστές, κλινικούς δι-
αιτολόγους, διατροφολόγους, ψυχολόγους, 
αθλητικούς ψυχολόγους, αισθητικούς. 
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ΚεντριΚά γράφειά
Ακροπόλεως 101, 2ος όροφος, 
Ακρόπολη.
info@easyslimcenters.com
www.easyslimcenters.com 
Παγκύπριο τηλέφωνο: 77 77 77 87
 
Διευθυνσεισ Κάτάστημάτων
άθηνά
Πετράκη 30, πάροδος Ερμού και 
Μητροπόλεως,
ΛευΚωσιά
Ακροπόλεως 101, 2ος όροφος, 
Ακρόπολη
Αγίου Νικολάου 33, 4ος όροφος, 
Έγκωμη
Λεμεσόσ
Λευκωσίας 12, περιοχή των φώτων 
τροχαίας fairways
ΛάρνάΚά
Λεωφόρος Γεωργίου Γρίβα Διγενή 
53, Μέγαρο Καραγεώργη, 2ος 
όροφος, Διαμ 3,
Πάφόσ
Οδό Νεόφυτου Νικολαΐδη 61, 1ος 
όροφος, πολυκατοικία Yiannis court
ΠάράΛιμνι
Λεωφόρος 1ης Απριλίου, αρ. 24, 
1ος όροφος, Διαμ. αρ 4

με γρήγορες αλλαγές, νέα προϊόντα 
και υπηρεσίες, το Easyslim κατάφερε 
να προσεγγίσει τους πελάτες του με 
νέους τρόπους στις δύσκολες αυτές 
εποχές που ζούμε λόγω της έξαρσης 
της πανδημίας του Covid-19. 
Σε συνέντευξή του στο ένθετο «@
yourservices» ο CEO και Επικεφαλής της 
Επιστημονικής Ομάδας του Easyslim, 
Γιάννος Πάρπας, αναφέρεται στις προκλή-
σεις που επέφερε η πανδημία στον τομέα 
που δραστηριοποιείται η εταιρεία.  

Ποιες είναι οι σημαντικότερες προ-
κλήσεις που καλείστε να αντιμετωπί-
σετε μετά την έξαρση της πανδημίας 
του Covid-19; 
Οι ταχύτατες αλλαγές που προκύπτουν 
σήμερα στην αγορά δημιουργούν τερά-
στιο όγκο δεδομένων για τη διαχείριση 
μίας επιχείρησης. Ο οικονομικός προ-
γραμματισμός, απασχόληση, αναδιάρ-
θρωση, προσαρμογή υπηρεσιών και 
προϊόντων, επανεκτίμηση των προτεραι-
οτήτων, προετοιμασία για επανεκκίνηση 
είναι οι μεγάλες προκλήσεις που είχαμε 
και έχουμε να αντιμετωπίσουμε εν μέσω 
του COVID-19. 

Πώς κατάφερε η εταιρεία σας να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλή-
σεις;
Μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό αλλαγών, 
επανεκτιμήσαμε την προσέγγισή μας και 
επικεντρωθήκαμε στον μετριασμό του 
κινδύνου. Πραγματοποιήσαμε γρήγορες 
αλλαγές, προκειμένου να προσφέρουμε 
νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να προ-
σεγγίσουμε τους πελάτες μας με νέους 
τρόπους. 
Στη διάρκεια του «lockdown» και μέσω 
του application easyslim τους παρείχαμε 
την υποστήριξη που χρειάζονταν. 
Αναπτύξαμε το Easyslim at home και 
δημιουργήσαμε νέα online προϊόντα για 
το σπίτι μέσω του application easyslim.
Τα κέντρα μας διατηρούσαν και εφάρμο-
ζαν και πριν τον COVID – 19 σαφή πρω-
τόκολλα υγιεινής και ασφάλειας, έτσι η 
εταιρεία εναρμονίστηκε πολύ γρήγορα με 
τις οδηγίες της Πολιτείας, που περιλάμβα-
ναν μεταξύ άλλων ατομικά δωμάτια και 
μικρό αριθμό ραντεβού. 

Δίπλα στον πελατη ακομη 
καί στο «lockdown»

με ποιους τρόπους μπορεί να στηρι-
χθεί ο τομέας στον οποίο δραστηριο-
ποιείστε;
Ο τομέας που δραστηριοποιείται το 
EASYSLIM είναι ο τομέας της υγείας και 
ο νόμος του ΓεΣΥ εξασφαλίζει την ίση 
προσβασιμότητα στην υγεία για όλους. Θα 
πρέπει να διευρύνει το πεδίο κάλυψης του, 
με την ένταξη και άλλων κατηγοριών για 
θεραπεία και πρόληψη. Εκπόνηση ειδικών 
προγραμμάτων, λόγο του COVID-19 
και της αρνητικής του επίδρασης στους 
παχύσαρκους αλλά και της αύξησης της 
παιδικής παχυσαρκίας στη Κύπρο. Το Ηνω-
μένο Βασίλειο, οι Η.Π.Α, η Αυστραλία κ.α., 
έχουν εκπονήσει σχέδια, εξοικονομώντας 
τεράστια ποσά με την εφαρμογή οικονομι-
κότερων μέτρων πρόληψης και θεραπείας 
μειώνοντας έτσι την πίεση στα συστήματα 
υγείας τους.
Το Easyslim μπορεί σαν καινοτόμα και 
πρωτοπόρα εταιρεία με εξειδικευμέ-
νες υπηρεσίες στη καταπολέμηση της 
παχυσαρκίας να βοηθήσει στην εκπόνηση 
τέτοιων προγραμμάτων και παράλληλα να 
τα υλοποιήσει.
 
Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την 
πορεία του τομέα για το νέο έτος 
2021;
Δεν είμαστε στις υπηρεσίες ή στα προϊόντα 
πρώτης ανάγκης, για αυτό ακόμα και 
χωρίς το σενάριο ενός νέου «lockdown», 
τα πακέτα μέτρων είναι αρκετά για να 
προκαλέσουν απώλειες στον τομέα μας. 
Η αυξητική τάση των κρουσμάτων επιδει-
νώνει το ήδη επιβαρυμένο κλίμα. Η νέα 
αυτή κατάσταση δεν θα αφήσει κανέναν 
αλώβητο. Πιστεύω με σχεδιασμό και 
υπευθυνότητα θα μπορέσουμε να ανακάμ-
ψουμε στις αρχές του δευτέρου τριμήνου 
του 2021.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της 
εταιρείας σας;  
Η ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα, 
η αναπροσαρμογή, η καινοτομία και η 
δημιουργικότητα είναι τα μελλοντικά μας 
σχέδια. Αυτά μπορούν να στηριχθούν μόνο 
στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρε-
σιών μας, στη διατήρηση ευελιξίας, στις 
νέες προσεγγίσεις, ώστε να παραμείνουμε 
συνδεδεμένοι με τους πελάτες μας. 
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AΗ αύξηση των Μη Εξυπηρετούμε-
νων Δανείων (ΜΕΔ), αποτελεί τον 
κυριότερο κίνδυνο για τις τράπε-

ζες, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και 
σε τοπικό. Αυτό δήλωσε στο ένθετο «@
yourservices», ο Γενικός Διευθυντής του 
Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, Μιχάλης 
Καμμάς, σημειώνοντας πως η χώρα μας 
έχει ήδη έχει υψηλότερο δείκτη ΜΕΔ σε 
σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ως απότο-
κο από την προηγούμενη οικονομική κρίση 
του 2013. Μεταξύ άλλων, ο κ. Καμμάς στις 
δηλώσεις του αναφέρθηκε στις αλλαγές 
που επήλθαν στη λειτουργία των τραπεζι-
κών ιδρυμάτων λόγω της πανδημίας που 
επηρέασε άμεσα και τον τραπεζικό τομέα, 
ενώ μίλησε και για το επίμαχο ζήτημα της 
αναστολής δόσεων δανείων και των εκποι-
ήσεων, εξηγώντας τη θέση του Συνδέσμου. 

Πώς επηρέασε η πανδημία 
τον τραπεζικό τομέα
Ο κ. Καμμάς ερωτηθείς πώς επηρέασε η 
πανδημία τον τραπεζικό τομέα, ανέφερε 
πως η απότομη επιβράδυνση της οικο-
νομικής δραστηριότητας και ευρύτερη η 
οικονομική πορεία της χώρας, επηρεά-
ζουν άμεσα τις τραπεζικές εργασίες. Oι 
τράπεζες, πρόσθεσε, εφάρμοσαν μέτρα 
ανακούφισης αλλά και στήριξης της οικονο-
μίας με μεγάλο οικονομικό κόστος (όπως η 
αναστολή δόσεων έως το τέλος του 2020, 
η εξάμηνη αναστολή των διαδικασιών 
εκποίησης, η παροχή δωρεάν υπηρεσιών 
για εξυπηρέτηση μερίδας συμπολιτών μας, 
στήριξη των τομέων Υγείας και Παιδείας). 
Σύμφωνα με τον κ. Καμμά, οι τράπεζες 
ως αναπόσπαστο κομμάτι της κυπριακής 
κοινωνίας χρησιμοποίησαν κάθε δυνατό 
μέσο για περιορισμό των επιπτώσεων της 
πανδημίας στην Κύπρο. 
 
Τι άλλαξε στη λειτουργία 
των τραπεζών
Όσο για το τι αλλαγές επήλθαν στη 
λειτουργία των τραπεζών λόγω των πε-
ριοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ, 

ο ΓΔ του Συνδέσμου Τραπεζών, εξήγησε 
πως το πιο σημαντικό που άλλαξε με την 
εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, είναι 
οι επισκέψεις του κοινού στα τραπεζικά 
υποκαταστήματα. Όπως είπε, ο κόσμος 
αντιλήφθηκε ότι μέσω του διαδικτύου, 
των ΑΤΜ και του τηλεφώνου μπορεί να 
εξασφαλίσει εύκολα, γρήγορα και με ασφά-
λεια τις πλείστες υπηρεσίες για τις οποίες 
ήταν συνηθισμένος να επισκέπτεται κάποιο 
υποκατάστημα. Μάλιστα, όπως ανέφερε, 
χιλιάδες νέες κάρτες έχουν εκδοθεί προς 
άτομα που προηγουμένως δεν χρησιμοποι-
ούσαν τις ΑΤΜ ή κάρτα για πληρωμές, ενώ 

Κυριότερος κίνδυνος η αύξηση των ΜΕΔ 
Πώς η πανδημία άλλαξε τη λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων στην Κύπρο 
και σε ποιο βαθμό επηρέασε το τραπεζικό μας σύστημα 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ταυτόχρονα η διαδικτυακή χρήση υπηρεσι-
ών εκτοξεύθηκε. 
Την ίδια ώρα, συνέχισε ο κ. Καμμάς, ο 
καθαρά επιχειρησιακός τρόπος λειτουργίας 
ευθυγραμμίστηκε αφενός με τα σχετικά 
πρωτόκολλα για προστασία των εργαζομέ-
νων αλλά και των πελατών, ενώ δόθηκαν 
περαιτέρω επιλογές για ενθάρρυνση της 
τηλεργασίας, βοηθώντας τους συνά-
δελφους εργαζόμενους σε τράπεζες να 
συνεχίσουν απρόσκοπτα την εργασία τους 
και ταυτόχρονα προστατεύοντας τον εαυτό 
τους και τους δικούς τους ανθρώπους. 

Αναστολή δόσεων δανείων 
και εκποιήσεων 
Κληθείς να σχολιάσει το μεγάλο ζήτημα της 
αναστολής των δόσεων και των εκποιήσε-
ων, ο κ. Καμμάς, σημείωσε πως πρόκειται 
για ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί σε 
έκταση και σε επίπεδο Βουλής των Αντι-
προσώπων. «Ως τράπεζες εκφράσαμε τις 
διαφωνίες μας στις προτάσεις για νομοθε-
τική ρύθμιση της επέκτασης της περιόδου 
αναστολής των εκποιήσεων. Αυτό κυρίως 
γιατί οι τράπεζές μας λειτουργούν εντός 
του ευρωπαϊκού εποπτικού, κανονιστικού 
και ρυθμιστικού πλαισίου ακολουθώντας 
πρακτικές που εφαρμόζουν και οι υπόλοι-
πες ευρωπαϊκές τράπεζες», δήλωσε. Για 
παράδειγμα, όπως είπε, η αναστολή εκποι-
ήσεων ήταν μέτρο που εφαρμόστηκε μόνο 
στην Κύπρο και στην Ελλάδα και μάλιστα 
στη χώρα μας καταγράφεται μεγαλύτερη 
περίοδος εφαρμογής και παρά το γεγονός 
ότι πρόκειται για περιπτώσεις δανείων που 
χρονολογούνται ακόμη και από τη δεκαετία 
του 1990. 
Αναφορικά με την αναστολή δόσεων δανεί-
ων, συμπλήρωσε, επίσης η Κύπρος έχει 
εφαρμόσει ένα από τα πλέον γενναιόδωρα 
μορατόρια, τόσο από χρονικής άποψης 
όσο και από πλευράς κάλυψης τομέων. 
Αυτό που πλέον ξεκάθαρα υπαγορεύεται, 
με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της 
Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, πρόσθεσε, 
είναι η έγκαιρη εξέταση της κάθε περί-

«Οι τράπεζες ως 
άνάπΟςπάςτΟ 
κΟμμάτι της 
κυπριάκης 
κΟινωνιάς 
χρηςιμΟπΟιηςάν 
κάθε δυνάτΟ μεςΟ 
γιά περιΟριςμΟ των 
επιπτωςεων της 
πάνδημιάς ςτην 
κυπρΟ»
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πτωσης βιώσιμου δανειολήπτη ξεχωριστά, 
προκειμένου να εξευρεθούν οι καλύτερες 
δυνατές λύσεις.

Αναμένεται εκτόξευση ΜΕΔ 
Όσον αφορά τις ανησυχίες για εκτόξευση 
των ΜΕΔ, ο κ. Καμμάς ερωτηθείς σχετικά, 
ανέφερε πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι 
εποπτικές αρχές εκτιμούν ότι η πανδημία 
θα οδηγήσει σε αύξηση των ΜΕΔ. «Αυτός 
είναι και ο κυριότερος κίνδυνος που εντο-
πίζεται και στην Κύπρο, η οποία ήδη έχει 
υψηλότερο δείκτη ΜΕΔ σε σχέση με την 
υπόλοιπη Ευρώπη, ως απότοκο από την 
προηγούμενη οικονομική κρίση του 2013», 

είπε.
Πάντως, συνέχισε, αυτό που δεδομένα 
μπορεί να λεχθεί είναι πως η πορεία δια-
χείρισης της πανδημίας τόσο διεθνώς όσο 
και στη χώρα μας περνά μέσα από τις προ-
σπάθειες της επιστημονικής κοινότητας για 
εξεύρεση αποτελεσματικού και ασφαλούς 
εμβολίου κατά του κορωνοϊού. Καταληκτι-
κά, ο κ. Καμμάς δήλωσε πως «είναι διάχυτη 
η πεποίθηση ότι οι αρμόδιες εποπτικές 
ή άλλες κρατικές και πανεθνικές αρχές 
εμφανίζονται έτοιμες για παροχή επιπλέον 
λύσεων έναντι των διαμορφούμενων κιν-
δύνων που ενδέχεται να προκύψουν από 
την πανδημία».

«Χιλιάδες νεες κάρ-
τες εΧουν εκδο-
θει προς άτομά 
που προηγουμε-
νως δεν Χρηςιμο-
ποιουςάν τις άτμ 
η κάρτά γιά πλη-
ρωμες, ενω τάυτο-
Χρονά η διάδικτυ-
άκη Χρηςη υπηρε-
ςιων εκτοξευθηκε».
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Μέσω του εκτεταμένου διεθνούς 
δικτύου της και της τεχνογνωσίας 
που κατέχει, η ΕΥ είναι σε θέση 

να προσφέρει υπηρεσίες υψίστης ποιότητας 
στους πελάτες της. Συνεργάζεται με επι-
χειρήσεις, επιχειρηματίες και κυβερνήσεις 
ανά τον κόσμο για την επίλυση των πιο 
δύσκολων προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουν, τη διαχείριση των προκλήσεων και 
την αξιοποίηση των ευκαιριών που πα-
ρουσιάζονται. Οι γνώσεις και οι ποιοτικές 
υπηρεσίες που παρέχει συμβάλλουν στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις διεθνείς κε-
φαλαιαγορές και οικονομίες. Επιπλέον, η ΕΥ 
στηρίζει τους ανθρώπους της βοηθώντας 
τους να αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό τις 
δυνατότητές τους. Φιλοδοξεί να προσελκύει 
τους πιο αξιόλογους επαγγελματίες και 
να αναδεικνύει αυριανούς ηγέτες, που θα 
υπηρετούν την τοπική οικονομία και την 
παγκόσμια αγορά. Με περισσότερα από 80 
χρόνια επιτυχημένης δραστηριότητας, η ΕΥ 
Κύπρου αριθμεί σήμερα πέραν των 400 
ατόμων και κατέχει κορυφαία θέση στον 

eY cYPrus 
Έμπιστος συνεργάτης για ένα ευρύ 
φάσμα πελατών
«Με περισσότερα από 80 χρόνια επιτυχημένης δραστηριότητας, η ΕΥ Κύπρου αριθμεί σήμερα πέραν 
των 400 ατόμων και κατέχει κορυφαία θέση στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών». 

Υπηρεσίεσ Δίασφαλίσησ
• Έλεγχος και άλλες εκθέσεις βεβαίωσης
• Χρηματοοικονομικές – Λογιστικές Συμ-

βουλευτικές Υπηρεσίες (FAAS)
• Διερεύνηση Οικονομικής Απάτης και 

Εταιρικών Αντιδικιών
• Υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και 

Βιωσιμότητας
 
φορολογίκεσ Υπηρεσίεσ
• Φορολογικές Υπηρεσίες προς Εταιρείες
•  Έμμεση Φορολογία
• Διεθνείς Φορολογικές Υπηρεσίες
• Φορολογία Συναλλαγών
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρωπίνου 

Δυναμικού
• πηρεσίες Φορολογικής Συμμόρφωσης
• Νομικές Υπηρεσίες (Προύντζος & Πρού-

ντζος ΔΕΠΕ)

σΥμβοΥλεΥτίκεσ
Υπηρεσίεσ
ΕΠΙΧΕΙρήΣΕΙΣ
– Μετασχηματισμός επιχειρήσεων
– Υπηρεσίες Χρηματοδότησης
– Βελτίωση Απόδοσης Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας και Λειτουργιών
ΑξΙΟΛΟΓήΣή ΚΙΝΔΥΝωΝ
– Διαχείριση Κινδύνων Χρηματοοικονομι-

κών Υπηρεσιών
– Διαχείριση Κινδύνων Τεχνολογίας
ΥΠήρΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
– Τεχνολογικός Μετασχηματισμός
– Δημιουργία Τεχνολογικών Λύσεων
– Ψηφιακές και Αναδυόμενες Τεχνολο-

γίες
– Υπηρεσίες Διαχείρησης & Ανάλυσης 

Δεδομένων

– Κυβερνασφάλεια
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠήρΕΣΙΕΣ 
ΑΝθρωΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 
Υπηρεσίεσ εταίρίκησ 
στρατηγίκησ καί 
σΥναλλαγών
• Υπηρεσίες Εταιρικής Χρηματοοικονομι-

κής Στρατηγικής
• Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
• Υποστήριξη Συναλλαγών (περιλ. Μελε-

τών Δέουσας Επιμέλειας)
• Αναδιαρθρώσεις Εταιρειών
• Αποτιμήσεις και Επιχειρησιακή Μοντε-

λοποίηση
• Ανάλυση Συναλλαγών
• Οικονομική Συμβουλευτική
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ακινήτων
• Τραπεζικές συναλλαγές

τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών. 
Λειτουργεί ως έμπιστος συνεργάτης και 
ελεγκτής για ένα ευρύ φάσμα πελατών, 
από ιδιώτες και νέες ή αναπτυσσόμενες 
επιχειρήσεις, δημόσιες εταιρείες και μεγά-
λους πολυεθνικούς οργανισμούς. Δραστη-
ριοποιείται μέσω των γραφείων της σε 
Λευκωσία και Λεμεσό και είναι μέρος της 

περιοχής του CESA που περιλαμβάνει την 
Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη και την Κεντρική Ασία και αποτελείται 
από 31 χώρες. Στο πλαίσιο της δομής 
αυτής, η ΕΥ Κύπρου έχει ανά πάσα στιγμή 
πρόσβαση στο διεθνές δίκτυο της ΕΥ και τη 
δυνατότητα αξιοποίησης εμπειρογνωμόνων 
σε όλους τους τομείς της οικονομίας.
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Τη δέσμευση ότι η ΕΥ Κύπρου θα 
συνεχίσει να στηρίζει τις κυπριακές 
επιχειρήσεις στα δύσκολα χρόνια που 
έρχονται, βελτιώνοντας περαιτέρω 
το επίπεδο των υπηρεσιών της, εξέ-
φρασε σε συνέντευξή του στο ένθετο 
«@yourservices», ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥ Κύ-
πρου, Σταύρος Παντζαρής. 
 
Ποιες είναι οι σημαντικότερες προ-
κλήσεις που καλείστε να αντιμετωπί-
σετε μετά την έξαρση της πανδημίας 
του COVID-19;
Είναι γεγονός ότι η εξάπλωση της παν-
δημίας βύθισε την παγκόσμια οικονομία 
σε βαθιά ύφεση και ανέτρεψε κοινωνικά 
πρότυπα και συμπεριφορές. Αυτό που εν-
διαφέρει τους πελάτες μας αυτή την ώρα 
είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που 
συνδέονται με τη διαχείριση της  κρίσης 
που προέκυψε από την πανδημία. Αυτές 
αφορούν, πρωτίστως την προστασία των 
εργαζομένων, την υποστήριξη των νέων 
μορφών εργασίας και γενικότερα τη δι-
αχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στο 
νέο περιβάλλον, τις πιέσεις στις ταμειακές 
ροές και τη πρόσβαση σε χρηματοδό-
τηση, τις πολύ σημαντικές διαταραχές 
στην εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και τις 
προκλήσεις στο επίπεδο της τεχνολογίας 
και κυβερνοασφάλειας. 

Πώς κατάφερε η ΕΥ Κύπρου να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλή-
σεις;
Από πλευράς ΕΥ, είμαστε από τις πρώτες 
μέρες της κρίσης, δίπλα στους πελάτες 
μας και μοιραζόμαστε μαζί τους την 
τεχνογνωσία μας αλλά και τις εμπειρίες 
του διεθνούς μας δικτύου, ούτως ώστε να 
θωρακίσουν τις επιχειρήσεις τους και να 
μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προ-
κλήσεις. Έχουμε συχνή επικοινωνία μαζί 
τους, στέλνουμε τακτικές γραπτές ενη-
μερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις και 
οργανώνουμε διαδικτυακές ενημερωτικές 
συζητήσεις – webcasts – όπου συζητού-
με επιμέρους πτυχές των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν και προτείνουμε 
λύσεις. Τέλος, διεξάγουμε εξειδικευμένες 
έρευνες για συγκεκριμένους κλάδους της 
οικονομίας (Pulse Reports) αλλά και για 

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε 
τίσ κυπρίακεσ επίχείρησείσ 

Λευκωσία:
Jean Nouvel Tower, Λεωφ. 
Στασίνου 6, 1060 Λευκωσία, Τ.Θ. 
21656, 1511 Λευκωσία, Τηλ: +357 
22209999, Φαξ: +357 22209996/7/8

Αγίας Ελένης 36, Κτήριο Γαλαξίας, 
Β Πτέρυγα, Γραφείο 602, 1061, 
Λευκωσία, Τηλ.: +357 22669699
Φαξ: +357 22669650,

Λεμεσόσ: 
Ernst & Young House, Λεωφ. 
Σπύρου Κυπριανού 27-29,
Μέσα Γειτονιά, 4003 Λεμεσός, 
Τ.Θ. 50123, 3601 Λεμεσός, 
Τηλ: +357 25209999
Φαξ: +357 25209996/7/8

W: ey.com/cy
In:company/ernstandyoung
FB: EYCyprus
T: EY_Cyprus
Insta: eycyprus

σημαντικός συντελεστής σε ότι αφορά την 
αύξηση του ΑΕΠ, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και τα φορολογικά έσοδα.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια του 
Ομίλου σας; 
Δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε να 
στηρίζουμε τις κυπριακές επιχειρήσεις στα 
χρόνια που έρχονται, βελτιώνοντας περαι-
τέρω το επίπεδο των υπηρεσιών μας και 
επενδύοντας διαρκώς στις νέες τεχνολο-
γίες, αλλά ιδιαίτερα και στο ανθρώπινο 
δυναμικό που αποτελεί και το πιο πολύτι-
μο κεφάλαιό μας. Φιλοδοξία μας είναι να 
συνεχίσει η ΕΥ να καταγράφει υψηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης και να αναγνωρίζεται 
ως η κορυφαία εταιρεία επαγγελματικών 
υπηρεσιών στην Κύπρο ως προς την 
ποιότητα των υπηρεσιών της.

τη χώρα μας γενικότερα (Attractiveness 
Survey) και στη συνέχεια μοιραζόμαστε 
τα συμπεράσματα έτσι ώστε να είναι όλοι 
καλύτερα προετοιμασμένοι και να αντα-
ποκρίνονται με επιτυχία στις διάφορες 
προκλήσεις.

Με ποιους τρόπους μπορεί να στηρι-
χθεί ο τομέας στον οποίο δραστηρι-
οποιείστε; 
Οι προκλήσεις που ακόμη αντιμετωπίζει 
ο κλάδος των επαγγελματικών υπηρε-
σιών περιλαμβάνουν τη γραφειοκρατία 
που παρατηρείται στο δημόσιο τομέα και 
τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού και 
νομικού μας συστήματος. Ο κλάδος μας 
μπορεί επίσης να στηριχθεί τόσο από το 
δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, 
όταν όλοι μαζί δουλέψουμε σκληρά για 
την αποκατάσταση της πρόσφατα πληγεί-
σας φήμης της χώρας μας, ενισχύοντας 
παράλληλα την προσπάθεια για προσέλ-
κυση επιχειρήσεων από νέες αγορές. 

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την 
πορεία του τομέα για το νέο έτος 
2021;
Είναι γεγονός ότι η πανδημία έχει προ-
καλέσει πρωτοφανείς προκλήσεις και ο 
ρόλος των εταιρειών επαγγελματικών 
υπηρεσιών στην αντιμετώπιση των προ-
κλήσεων αυτών, ήταν και θα παραμείνει 
καθοριστικός. Πιστεύω ότι ο τομέας των 
επαγγελματικών υπηρεσιών θα εξακο-
λουθήσει να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά 
της τοπικής οικονομίας και θα παραμείνει 
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Παρελθόν αποτελεί από την 1η 
Νοεμβρίου 2020 το Κυπριακό 
Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ), με 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η 
οποία επήλθε λόγω του μεγάλου σκανδά-
λου που ξέσπασε μετά τις  αποκαλύψεις 
του πολυσυζητημένου ντοκιμαντέρ του 
Al Jazeera για τα κυπριακά διαβατήρια. Η 
κατάργηση του προγράμματος, που τέθηκε 
σε εφαρμογή τον Μάιο του 2013, αφήνει 
ένα μεγάλο κενό στην κυπριακή οικονομία, 
για την οποία το πρόγραμμα όλα αυτά 
χρόνια αποτέλεσε έναν από τους κύριους 
αιμοδότες. Σύμφωνα με την τελευταία 
μελέτη που διενήργησε το Υπουργείο Οι-
κονομικών για την επίδραση του ΚΕΠ στην 
οικονομία, με τυχόν διακοπή του προγράμ-
ματος μέσα στην επόμενη τριετία η Κύπρος 
θα απολέσει σωρευτικά 1,3% του ΑΕΠ της. 
Από τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης 
διαφαίνεται μάλιστα και ποιοι τομείς θα δε-
χθούν το μεγαλύτερο πλήγμα από την κα-
τάργηση του προγράμματος. Συγκεκριμένα, 
η μελέτη καταδεικνύει ότι από την απαρχή 
του προγράμματος μέχρι και το τέλος του 
2019 εισέρρευσαν στο νησί περίπου €9,7 
δις σε μορφή επενδύσεων. Οι πλείστες 
επενδύσεις, βεβαίως, έγιναν στον τομέα 
των ακινήτων, ο οποίος αναμένεται να 
δεχθεί και το μεγαλύτερο «χαστούκι» από 
την κατάργηση του προγράμματος, ενώ σε 
μικρότερο βαθμό αναμένεται να επηρεαστεί 
αρνητικά και ο τομέας των επαγγελματικών 
υπηρεσιών. 
Οι αναμενόμενες αρνητικές επιπτώσεις 
από την κατάργηση του προγράμματος 
σε συνδυασμό με την κρίση που επέφερε 
η έξαρση της πανδημίας του Covid-19, 
ενισχύουν τις ανησυχίες ότι η οικονομία 
θα παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα και 
το 2021. 

Η ζημιά από
την κατάργηση του ΚΕΠ
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών 
για την επίδραση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος 
στην οικονομία, με την οριστική διακοπή του προγράμματος, 
μέσα στην επόμενη τριετία η Κύπρος θα απολέσει σωρευτικά 
1,3% του ΑΕΠ της
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ

Οι πλειστεσ επενδύ-
σεισ μεσω τΟύ Κεπ 
εγιναν στΟν τΟ-
μεα των αΚινήτων, 
Ο ΟπΟιΟσ αναμενε-
ται να δεχθει Και τΟ 
μεγαλύτερΟ «χα-
στΟύΚι» απΟ τήν Κα-
ταργήσή τΟύ πρΟ-
γραμματΟσ, ενω σε 
μιΚρΟτερΟ βαθμΟ 
αναμενεται να 
επήρεαστει αρνή-
τιΚα Και Ο τΟμεασ 
των επαγγελματι-
Κων ύπήρεσιων.

Η πραγματική επίδραση 
του ΚΕΠ στην οικονομία
Η μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών, που 
δημοσιεύθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
αναφέρει πως από την 1η Ιουνίου 2013 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 εγκρί-
θηκε η πολιτογράφηση 2.855 επενδυτών. 
Συνοπτικά, στο πλαίσιο του Σχεδίου (από 
την 1.6.2013 μέχρι 31.12.2019) έγιναν 
συναλλαγές συνολικού ύψους περίπου 
€9,7 δις, εκ των οποίων τα €6,4 δις 
αφορούν τον τομέα των ακινήτων. Πιο 
συγκεκριμένα, από τα €9,679.2 εκ. που 
εισέρρευσαν στην οικονομία μέσω του ΚΕΠ 
την υπό αναφορά περίοδο, τα €143.6 εκ. 
αφορούσαν επενδύσεις με συνδυασμό κρι-
τηρίων, τα €7.9 εκ. μετοχές, τα €579.9 εκ. 
ομόλογα (κρατικά και εταιρειών), €1,224.3 
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εκ. επενδύσεις σε επιχειρήσεις, €519.1 
εκ. απομείωση καταθέσεων, €713.3 εκ. 
καταθέσεις, τα €6,431.6 εκ. επενδύσεις 
σε ακίνητα και αγορά μόνιμης ιδιόκτητης 
κατοικίας, ενώ για τα υπόλοιπα €59.4 εκ. 
δεν ξεκαθαρίζεται το είδος της επένδυσης 
και γίνεται αναφορά σε «άλλα».
Όσον αφορά τις εθνικότητες των ατόμων 
των οποίων έχει εγκριθεί η πολιτογράφη-
ση, πρώτη με διαφορά είναι η Ρωσική, ακο-
λουθεί η Κινέζικη και με μικρότερο αριθμό 
επενδυτών η Ουκρανική, η Λιβανική και 
της Σαουδικής Αραβίας. Οι επενδύσεις σε 
ακίνητα κατά την υπό αναφορά περίοδο 
διενεργούνταν κυρίως από Ρώσους και 
Κινέζους υπηκόους.

Πλήγμα για 
τον τομέα ακινήτων
Το μεγαλύτερο πλήγμα από την κατάργηση 
του προγράμματος αναμένεται να δεχθεί 
ο τομέας των ακινήτων. Το συμπέρασμα 
αυτό εξάγεται και από τη σχετική μελέτη 
του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία εστι-

άζεται στις επιδράσεις του ΚΕΠ στον τομέα 
των ακινήτων και της απασχόλησής του, 
δεδομένου ότι οι επενδύσεις στα ακίνητα 
μέσω του ΚΕΠ αποτελούν περισσότερο 
από 60% των συνολικών επενδύσεων 
μέσω του προγράμματος, ενώ οι υπόλοιπες 
κατηγορίες αποτελούν μικρότερα ποσοστά 
η καθεμιά ξεχωριστά. Όπως αναφέρεται, 
από την εφαρμογή του ΚΕΠ, το μερίδιο των 
επενδυτών του ΚΕΠ στο σύνολο στον το-
μέα των ακινήτων έχει διπλασιαστεί από το 
2015 (που ήταν κάτω από 1/5) στο 2019 
(κοντά στο 1/3), δείχνοντας τη σημαντική 
συνεισφορά τους. Με βάση τα πορίσματα 
της μελέτης αυτής, η επίδραση του ΚΕΠ 
είναι θετική αλλά μικρή χωρίς να είναι 
αμελητέα στην προστιθέμενη αξία και στην 
απασχόληση στον τομέα των κατασκευών. 
Η βελτίωση στον τομέα των κατασκευ-
ών διαφαίνεται από όλα τα στατιστικά 
στοιχεία όπως στις άδειες οικοδομής, στα 
έσοδα από ΦΠΑ, στις πωλήσεις ακινήτων 
στο Τμήμα Κτηματολογίου, στις τιμές των 
ακινήτων και στην απασχόληση. Συγκε-

κριμένα, αναφέρεται πως η απασχόληση 
στον τομέα των κατασκευών παρουσιάζει 
κάποιαν ανάκαμψη από το 2015 και μετά 
και μέρος της αύξησης αυτής οφείλεται στο 
ΚΕΠ. Σωρευτικά την περίοδο 2016-2019, 
το πρόγραμμα οδήγησε σε αύξηση στην 
απασχόληση γύρω στα 3 χιλιάδες άτομα 
αντίστοιχα. Το όφελός του στις κατασκευές 
ήταν γύρω στο 1,7% τα έτη 2016-2019 
από 18,4% που αυξήθηκε το ΑΕΠ την περί-
οδο αυτή. Όσον αφορά τις τιμές των ακινή-
των, διαφαίνεται μια πιο έντονη επίδραση 
στις τιμές των διαμερισμάτων στην επαρχία 
Λεμεσού. Λόγω του προγράμματος, ο δεί-
κτης αυξάνεται με σημαντικά υψηλότερους 
ρυθμούς, σε σύγκριση με άλλες επαρχίες, 
έχει περάσει τον μέσο όρο και παρουσιάζει 
τάση περαιτέρω αύξησης.

Αρνητική επίδραση στις 
επαγγελματικές υπηρεσίες
Περαιτέρω, αρνητική επίδραση από τη 
διακοπή του προγράμματος θα δεχθεί και 
ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών, 
αλλά σε μικρότερο βεβαίως βαθμό απ’ ό,τι 
στον τομέα των κατασκευών. Θα επηρεα-
στούν, ως αναμένεται, δικηγόροι, λογιστές 
και άλλοι επαγγελματίες, των οποίων 
μεγάλος όγκος των εργασιών τους αφο-
ρούσε το πρόγραμμα. Αυτή η εξέλιξη θα 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της εισροής 
χρημάτων από τον τομέα των υπηρεσιών, 
ο οποίος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της 
κυπριακής οικονομίας, αφού η συνεισφορά 
του στο ΑΕΠ υπερβαίνει το 80%.
Σημειώνεται πως το τέλος του προγράμμα-
τος εκτιμάται ότι θα επιφέρει αρνητικές επι-
πτώσεις και στον τουριστικό τομέα, αφού 
αρκετοί από τους επενδυτές επιλέγουν να 
διαμένουν σε ξενοδοχεία.

Χάνουμε 1,3% του ΑΕΠ 
από τη διακοπή του ΚΕΠ
Στη μελέτη εξετάζεται και η επίπτωση από 
τυχόν οριστική διακοπή του ΚΕΠ, αναφέρο-
ντας ότι σε τέτοια περίπτωση στην επόμενη 
τριετία θα χάναμε περίπου το 1,3% του 
ΑΕΠ. Αξίζει να αναφέρουμε πως, σύμφωνα 
με το Υπουργείο Οικονομικών, την περίοδο 
2016-2019 η αύξηση στο ΑΕΠ ήταν στο 
18,4% και το 1,7% της αύξησης αποτε-
λούσε τη συνεισφορά του προγράμματος, 
ενώ σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, 
την περίοδο 2015-2019 η αύξηση του 
ΑΕΠ ανήλθε στο 21,8%, με τη συνεισφορά 
του προγράμματος αυτήν την περίοδο να 
ανέρχεται στο 2%.
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Tο έναυσμα για την εφαρμογή της 
τηλεργασίας για πρώτη φορά σε 
ευρεία βάση στη χώρα μας, όχι 

μόνο από τον ιδιωτικό αλλά και από τον 
δημόσιο τομέα, έδωσε η πανδημία, συνθέ-
τοντας έτσι μία νέα πραγματικότητα. Οι 
επιχειρήσεις μέσω της μεθόδου αυτής, κα-
τάφεραν καθ’ όλη την περίοδο της κρίσης 
να διαφυλάξουν την εύρυθμη λειτουργίας 
τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Υφυπουρ-
γό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής, Κυριάκο Κόκκινο, η τηλεργασία 
μπορεί και θα πρέπει να καθιερωθεί στην 
Κύπρο, όχι μόνο ως μέσο διαχείρισης 
κρίσεως, αλλά ως μία συμπληρωματική 
μέθοδος που θα επιφέρει ριζικές αλλαγές 
τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και 
για την οικονομία και την κοινωνία γενικό-
τερα. Ο Υφυπουργός, σε συνέντευξή του 
στο ένθετο «@yourservices», μιλά για τις 
προοπτικές που ανοίγονται στον ορίζοντα 
για αξιοποίηση της εν λόγω μεθόδου που 
αποδείχθηκε σωτήρια για τις επιχειρήσεις, 
λέγοντας πως η χρυσή τομή έγκειται στη 
βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας με 
σεβασμό και έμφαση στον ανθρώπινο 
παράγοντα. Περαιτέρω, ο Υφυπουργός 
αναφέρεται στις προκλήσεις που κλήθηκε 
να αντιμετωπίσει με την ανάληψη των 
καθηκόντων του που συνέπεσε με την 
έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού στη 
χώρα μας, αλλά και στις προσπάθειες που 
γίνονται για υλοποίηση της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης. Επίσης, εξηγεί πώς το 
ολοκληρωμένο έργο της ηλεκτρονικής 
δικαιοσύνης, που εγκαινιάστηκε πρό-
σφατα και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
περί τα τέλη του 2021, θα βοηθήσει στον 
εκσυγχρονισμό του κυπριακού δικαστικού 
συστήματος.

Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις 
που καλείστε να αντιμετωπίσετε ως 
νεοσύστατο Υφυπουργείο; Ποιες προ-
τεραιότητες θέσατε με την ανάληψη 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

«Η τηλεργασία μπορεί και θα 
πρέπει να καθιερωθεί στην Κύπρο»
«Η τηλεργασία μπορεί να ικανοποιήσει επιχειρησιακές, ατομικές αλλά και κοινωνικές ανάγκες, γι’ 
αυτό και σε διεθνές επίπεδο γίνονται προσπάθειες για την προώθηση της εφαρμογής της».
Της ΘΕΟΔΩΡΑς ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕς: ΜΙΧΑΛης ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

«ΈχουμΈ Έγκαινι-
ασΈι προσφατα το 
ολοκληρωμΈνο 
Έργο τησ ηλΈκτρο-
νικησ δικαιοσυ-
νησ, που αναμΈ-
νΈται να ολοκλη-
ρωθΈι πΈρι τα τΈλη 
του 2021. προκΈιται 
για κομβικο ση-
μΈιο στην πορΈια 
Έκσυγχρονισμου 
και αναδιαρθρω-
σησ τησ δικαιοσυ-
νησ, που θα οδη-
γησΈι στη βΈλτιστο-
ποιηση τησ ΈσωτΈ-
ρικησ λΈιτουργιασ 
των δικαστηριων».

των καθηκόντων σας η οποία συνέ-
πεσε με την έξαρση της πανδημίας 
του Covid-19;
Το ξέσπασμα της πανδημίας στην Κύπρο 
συνέπεσε με τις πρώτες μέρες λειτουργίας 
του Υφυπουργείου, η σύσταση του οποίου 
απεδείχθη κλειδί για την αποτελεσματική 
ανταπόκριση τόσο του κράτους όσο και 
της κοινωνίας στις πρωτοφανείς συνθή-
κες που δημιουργήθηκαν. Η δράση μας 
ήταν άμεση, πολυδιάστατη και καθοριστι-
κή. Η εσωτερική λειτουργία του Δημοσίου 
διασφαλίστηκε μέσω της υιοθέτησης 
τεχνολογικών λύσεων που επέτρεψαν την 
εργασία εξ αποστάσεως και την ηλε-
κτρονική διεκπεραίωση επικοινωνίας και 
συναλλαγών, και συνεπακόλουθα τη διευ-
κόλυνση της εξυπηρέτησης των Κυπρίων 

πολιτών και επιχειρήσεων. Σχεδιάστηκε 
και αναπτύχθηκε η πλατφόρμα αιτήσεων 
και πληρωμών του Υπουργείου Εργασίας 
σε χρόνο ρεκόρ, με αποτέλεσμα την κατα-
βολή των σχετικών επιδομάτων σε πέραν 
των 160.000 πολιτών. Οι προσπάθειες 
διαχείρισης της κρίσης στη δημόσια υγεία 
ενισχύθηκαν, μέσω των μηχανισμών για 
κατ’ εξαίρεσιν μετακινήσεις πολιτών, ερ-
γαλείων για διευκόλυνση της ιχνηλάτησης 
και διαχείρισης του σχετικού όγκου δεδο-
μένων που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία 
με τα κέντρα αριστείας RISE και ΚΟΙΟΣ, 
καθώς και με τη λειτουργία της πλατφόρ-
μας CyprusFlightPass για έλεγχο των 
αφίξεων. Κύριο μας μέλημα, καθ’ όλη την 
κρίσιμη εκείνη περίοδο, ήταν η προστασία 
του Κύπριου πολίτη και η αντιμετώπιση 
των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων 
της πανδημίας, μέσω της ορθολογιστικής 
αξιοποίησης της τεχνολογίας. Οφείλω 
να ευχαριστήσω θερμά και τον ιδιωτικό 
τομέα για την έμπρακτη ανταπόκριση στο 
κάλεσμα του Υφυπουργείου για ενίσχυση 
των προσπαθειών της Πολιτείας, καθώς 
και τους πολίτες για την κατανόηση και το 
πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας που 
επέδειξαν κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο.

Όσον αφορά την τηλεργασία, είδαμε 
ότι το «lockdown» ήταν το έναυσμα 
για την αξιοποίηση της εν λόγω 
μεθόδου από τις πλείστες κυπρια-
κές επιχειρήσεις. Θεωρείτε ότι από 
τότε μέχρι σήμερα κάναμε βήματα 
μπροστά;
Η κρίση έδωσε όντως το έναυσμα για την 
εφαρμογή της τηλεργασίας για πρώτη 
φορά σε ευρεία βάση στη χώρα μας, 
όχι μόνο από τον ιδιωτικό αλλά και από 
τον δημόσιο τομέα, συνθέτοντας μία νέα 
πραγματικότητα. Δημόσιο και επιχειρήσεις 
διαφύλαξαν αποτελεσματικά την εύρυθμη 
λειτουργία και την επιχειρησιακή συνέχειά 
τους μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών 
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και διαδικτυακών εργαλείων καθ’ όλη 
την περίοδο των περιοριστικών μέτρων. 
Πιστεύω ειλικρινά πως η μέθοδος αυτή 
μπορεί και θα πρέπει να καθιερωθεί στην 
Κύπρο, όχι μόνο ως μέσο διαχείρισης 
κρίσεως, αλλά ως μία συμπληρωματική 
μέθοδος που θα επιφέρει ριζικές αλλαγές 
τόσο για τους εργαζομένους και τις επιχει-
ρήσεις όσο και για την ίδια την οικονομία 
και την κοινωνία. Σε ένα αποτελεσματικό 
εργασιακό περιβάλλον, η τηλεργασία πρέ-
πει να υιοθετείται με τη χρήση μίας μικτής 
προσέγγισης, συνδυαστικά με τη φυσική 
παρουσία, αναλόγως των αναγκών, των 
περιστάσεων, της φύσης και του αντι-
κειμένου της κάθε εργασίας. Σήμερα, 
έχουμε διανύσει μία μεγάλη απόσταση 
στην πορεία υιοθέτησης τέτοιων σύγχρο-
νων μεθόδων. Και δεν αναφέρομαι στην 
εξασφάλιση του κατάλληλου τεχνικού 
και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και 
εργαλείων για αποτελεσματική εφαρμογή 
τους. Το πιο σημαντικό βήμα μπροστά που 
έχουμε κάνει αφορά την αλλαγή κουλ-

«Για την αποτελε-
σματικη και ευρεια 
εφαρμοΓη τησ τη-
λερΓασιασ, η χρυση 
τομη εΓκειται στη 
βελτιστη αξιοποι-
ηση τησ τεχνολο-
Γιασ με σεβασμο 
και εμφαση στον 
ανθρώπινο παρα-
Γοντα, υποστηριζο-
μενη απο τισ κα-
ταλληλεσ δομεσ 
και ενα λειτουρ-
Γικο κλιμα εμπι-
στοσυνησ, ευθυνησ 
και αξιοπιστιασ».

τούρας, η οποία και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για κάθε αλλαγή που συντε-
λείται σε επίπεδο κοινωνίας. Με σωστή 
προετοιμασία, η τηλεργασία μπορεί να 
εφαρμοστεί και στη χώρα μας, φτάνει να 
είναι αποτέλεσμα κοινωνικού διαλόγου και 
σωστής προετοιμασίας και να εφαρμόζε-
ται σε εθελοντική βάση και με τρόπο που 
να διασφαλίζει τα μέγιστα οφέλη και για 
τις δύο πλευρές. 

Σε ποιο βαθμό μπορεί η τηλεργασία 
να ενισχύσει την παραγωγικότητα 
των εργαζομένων; Θα συνιστούσατε 
στις κυπριακές επιχειρήσεις την αξι-
οποίησή της και στην μετά πανδημία 
εποχή;
Η τηλεργασία μπορεί να ικανοποιήσει επι-
χειρησιακές, ατομικές αλλά και κοινωνικές 
ανάγκες, γι’ αυτό και σε διεθνές επίπεδο 
γίνονται προσπάθειες για την προώθη-
ση της εφαρμογής της. Αποτελεί δομικό 
στοιχείο επιχειρησιακής συνέχειας, αλλά 
και παράγοντα ενίσχυσης της αποδοτικό-
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ΟλΟκληρωμένΟ 
έργΟ 
ηλέκτρΟνικης 
δικαιΟςύνης 
Πρόσφατα εγκαινιάσατε ένα ολο-
κληρωμένο έργο ηλεκτρονικής 
δικαιοσύνης. Μιλήστε μας λίγο 
γι’ αυτό. Πώς θα βοηθήσει στον 
εκσυγχρονισμό του δικαστικού 
συστήματος;  
Όντως, έχουμε εγκαινιάσει πρό-
σφατα το ολοκληρωμένο έργο της 
ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, που 
αναμένεται να ολοκληρωθεί περί 
τα τέλη του 2021. Πρόκειται για 
κομβικό σημείο στην πορεία εκ-
συγχρονισμού και αναδιάρθρωσης 
της δικαιοσύνης, που θα οδηγήσει 
στη βελτιστοποίηση της εσωτερικής 
λειτουργίας των δικαστηρίων και 
στη βελτίωση της αποδοτικότητας, 
της παραγωγικότητας αλλά και της 
διοίκησης του συστήματος. Παράλ-
ληλα, θα συμβάλει στη διασφάλιση 
της ομαλής και αμφίδρομης επι-
κοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ 
των πολιτών, των επιχειρήσεων, 
των δικαστικών αρχών και των 
ασκούντων νομικά επαγγέλματα. Τα 
πιο σημαντικά απορρέοντα όμως 
από την τεχνολογική διάσταση της 
διαδικασίας διεκπεραίωσης υποθέ-
σεων και απονομής δικαιοσύνης, 
είναι η δυνατότητα ταχύτερης και 
αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης 
του πολίτη, με την ελάχιστη δυνατή 
διατάραξη της καθημερινότητάς 
του, καθώς και η στήριξη της επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας αλλά και 
της προσέλκυσης κεφαλαίων και 
επενδύσεων από το εξωτερικό. Πα-
ράλληλα, δημιουργείται μία σχέση 
εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους, πο-
λιτών, θεσμών  και επιχειρηματικής 
κοινότητας, ενώ επιτυγχάνεται και 
η ενδυνάμωση του κύρους της κυ-
πριακής δικαιοσύνης αλλά και του 
κράτους ευρύτερα, αφού η ποιότητα 
του δικαστικού συστήματος απο-
τελεί βασικό πυλώνα αξιοπιστίας 
ενός σύγχρονου και δημοκρατικού 
κράτους δικαίου.
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«Το προγραμμα 
ψηφιακού μεΤα-
σχημαΤισμού πού 
εχούμε σχεδιασει 
βρισκεΤαι σε πληρη 
σύναρΤηση με Τισ 
προΤεραιοΤηΤεσ 
Τησ εύρωπαϊκησ 
ενωσησ για μια δι-
καιη και ανΤαγωνι-
σΤικη ψηφιακη οι-
κονομια και μια 
ανοικΤη, δημοκρα-
Τικη και βιωσιμη 
κοινωνια». 

τητας και της ανάπτυξης μίας επιχείρη-
σης. Όσον αφορά την παραγωγικότητα, 
έρευνες ανά το παγκόσμιο καταδεικνύουν 
θετική συσχέτιση μεταξύ τηλεργασίας και 
παραγωγικότητας, αφενός, μεταξύ άλλων, 
λόγω της διεύρυνσης του ωφέλιμου 
εργάσιμου χρόνου και της ευελιξίας που 
παρέχει σε προσωπικό επίπεδο και αφετέ-
ρου λόγω της υψηλότερης συγκέντρωσης 
που επιτυγχάνεται και της αυξημένης 
ενίσχυσης του αισθήματος ικανοποίησης 
των εργαζομένων. Θεωρώ πως για την 
αποτελεσματική και ευρεία εφαρμογή της 
τηλεργασίας, η χρυσή τομή έγκειται στη 
βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας με 
σεβασμό και έμφαση στον ανθρώπινο 
παράγοντα, υποστηριζόμενη από τις κα-
τάλληλες δομές και ένα λειτουργικό κλίμα 
εμπιστοσύνης, ευθύνης και αξιοπιστίας.

Το στοίχημα της ψηφιακής 
διακυβέρνησης 
Μεγάλο στοίχημα για το Υφυπουργείο 
αποτελεί η ηλεκτρονική διακυβέρ-
νηση. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι 
ενέργειες για την υλοποίησή της;
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ένα 
ταξίδι που ξεκίνησε, έχει συγκεκριμένα 
ορόσημα με μετρήσιμους στόχους και το 
ταξίδι αυτό είναι συνεχές ώστε η Κύπρος 
εξελικτικά να προάγεται σε ένα σύγχρονο 
και ανταγωνιστικό κράτος. Προϋποθέτει τη 
συνεχή εξέλιξη και συνεχή ανάδειξη νέων 
δυνατοτήτων, υπηρεσιών και προϊόντων. 
Έχουμε ήδη χαρτογραφήσει 160 υπη-
ρεσίες, οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός 
των επόμενων 18 μηνών μέσω και της 
λειτουργίας ενός εξειδικευμένου Digital 
Services Factory, ενώ ταυτόχρονα συνε-
χίζουμε με την υλοποίηση έργων αξίας 
πέραν των 300 εκατομμυρίων ευρώ σε 
στρατηγικούς τομείς, όπως Παιδεία, Υγεία 
και Δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα, προωθούμε 
την ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογιών 
αιχμής (ΤΝ, blockchain.) & εφαρμογών 
διαστήματος, καθώς και την αναβάθμιση 
τεχνικών και τηλεπικοινωνιακών δομών. 
Κεντρικό άξονα δράσης αποτελεί και η 
αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
τόσο των δημοσίων υπαλλήλων, όσο και 
του ιδιωτικού τομέα αλλά και του γενικού 
πληθυσμού, μέσω σειράς προγραμμάτων 
που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες 
ανάγκες της κάθε πληθυσμιακής ομά-
δας. Τέλος, υψηλά στις προτεραιότητές 
μας έχουμε θέσει και την ενίσχυση της 

κυβερνοασφάλειας για την προστασία των 
υποδομών του κράτους, των επιχειρή-
σεων και της κοινωνίας ευρύτερα. Το 
πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού 
που έχουμε σχεδιάσει βρίσκεται σε πλήρη 
συνάρτηση με τις προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία δίκαιη και 
ανταγωνιστική ψηφιακή οικονομία και μία 
ανοικτή, δημοκρατική και βιώσιμη κοινω-
νία, όπου η τεχνολογία τίθεται στην υπη-
ρεσία των ανθρώπων. Στα πλαίσια αυτά, 
διαμορφώνουμε προτάσεις για άντληση 
κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα 
για ενίσχυση των δυνατοτήτων μας, όπως 
το προτεινόμενο πρόγραμμα «Ψηφιακή 
Ευρώπη», που αποτελεί το πρώτο αμιγώς 
ψηφιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα της 
ΕΕ, το οποίο σκοπό έχει να επιταχύνει τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομι-
ών και κοινωνιών της ΕΕ, να ενισχύσει 
τις στρατηγικές ψηφιακές της ικανότητες 
και να ενισχύσει τη μελλοντική διεθνή 
ανταγωνιστικότητά της, καθώς παράλληλα 
να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για 
μία κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη ώς το 
2050. Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» 
θα είναι συμπληρωματικό μιας σειράς 
άλλων προγραμμάτων που υποστηρίζουν 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» και οι 
ψηφιακές πτυχές του μηχανισμού «Συνδέ-
οντας την Ευρώπη», ενώ σημαντική χρη-
ματοδότηση μπορεί να αντληθεί και από 
το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης.
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Αξιοσημειωτη 
η προοδοσ τησ 
χωρΑσ μΑσ 
Η Κύπρος κατατάσσεται 24η με-
ταξύ των 27 κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον 
Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και 
Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για το 2020. Με 
ποιους τρόπους μπορούμε να 
βελτιώσουμε τη θέση και την 
ανταγωνιστικότητα της χώρας 
μας;
Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος 
κατατάσσεται αρκετά χαμηλά στον 
δείκτη DESI, εντούτοις η σχετική 
Έκθεση αναγνωρίζει την αξιοσημεί-
ωτη πρόοδο που έχει καταγράψει 
η χώρα μας ως προς την εξέλιξή 
της σε μία ψηφιακή οικονομία 
και κοινωνία. Επισημαίνει τη 
βελτίωση της βαθμολογίας της 
Κύπρου σε όλες τις παραμέτρους 
υπό αξιολόγηση, και κυρίως στη 
συνδεσιμότητα και τη χρήση του 
διαδικτύου, ενώ καταγράφει την 
αποτελεσματικότητα των ψηφια-
κών λύσεων που εφαρμόστηκαν 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
Βέβαια, αντιλαμβάνεστε πως, όπως 
και όλες οι εκθέσεις ανταγωνιστι-
κότητας, η θέση που λαμβάνουμε 
είναι αποτέλεσμα σύγκρισης με 
την πρόοδο που καταγράφεται και 
στις άλλες χώρες. Δικό μας μέλημα 
είναι η προσήλωση στο πλάνο που 
έχουμε καταρτίσει και με το οποίο 
πιστεύουμε πως θα συμβάλουμε 
στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου και 
αποδοτικού κράτους, ανταγωνιστι-
κού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επί-
πεδο που θα παρέχει στους πολίτες 
του ασφάλεια και ευημερία.
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H Iron Mountain ιδρύθηκε το 1951 
και από τότε κατέστη παγκόσμιος 
ηγέτης στον τομέα της αποθήκευ-

σης, διαχείρισης και προστασίας πληροφο-
ριών και ευαίσθητων δεδομένων. Από τη 
σημερινή έδρα της στη Βοστώνη, στις Ηνω-
μένες Πολιτείες, με σεβασμό στη μακρά 
ιστορία της και την κατανόηση των επιχει-
ρηματικών και τεχνολογικών προκλήσεων 
της εποχής, η Iron Mountain Incorporated 
απολαμβάνει την εμπιστοσύνη περισσό-
τερων από 230.000 οργανισμών σε όλο 
τον κόσμο με παρουσία σε περισσότερες 
από 50 χώρες, με περισσότερες από 1,600 
εγκαταστάσεις. Στην Κύπρο η εταιρεία δρα-
στηριοποιείται από το 2017, μετά από την 
πετυχημένη εξαγορά της Fileminders Ltd 
που αποτελούσε την μεγαλύτερη εταιρεία 
διαχείρισης αρχείου στη χώρα. Σήμερα η 
εταιρεία διαθέτει 150 άτομα προσωπικό, 
ένα πελατολόγιο 750 εταιρειών και 4 
αρχειοφυλάκια που έχουν αναβαθμιστεί 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και πολι-
τικές ασφαλείας που διαχειρίζεται η Iron 
Mountain ανά το παγκόσμιο.

Οι υπηρεσίες 
που προσφέρει
α) Διαχείριση αρχείων και πληροφορι-

ών: Μια από τις πιο κρίσιμες διαδικασίες 
στη διαχείριση μιας επιχείρησης είναι η 
διαχείριση του συνεχώς αυξανόμενου 
όγκου αρχείων και πληροφοριών. Η 
Iron Mountain διασφαλίζει τη διαχεί-
ριση των πληροφοριών έτσι ώστε να 
είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη όταν 
και όπου τη χρειάζεστε, με ασφαλή και 
προστατευμένο τρόπο. Σχεδιασμένες 
για να ικανοποιούν τις πιο απαιτητικές 
εταιρικές ανάγκες, οι επιχειρησιακές 
στρατηγικές υλοποιούνται με σκοπό τη 
διασφάλιση της πλήρους διαχείρισης 
κάθε είδους φυσικών ή ψηφιακών 
πληροφοριών. Λύσεις προσαρμοσμένες 

στις δραστηριότητες, τους ρυθμιστικούς 
όρους και διαδικασίες που διέπουν κάθε 
οργανισμό, κυβερνητικό φορέα ή ίδρυμα 
οποιουδήποτε μεγέθους και βιομηχανίας. 
Μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες διαχείρισης 
αρχείων παρέχουν ασφαλή αποθήκευση 
των φυσικών σας αρχείων, συμπερι-
λαμβανομένων των μέσων μαζικής 

iroN MouNTAiN
Ηγέτης στον τομέα αποθήκευσης, 
διαχείρισης και προστασίας πληροφοριών
Σήμερα η εταιρεία διαθέτει 150 άτομα προσωπικό, ένα πελατολόγιο 750 εταιρειών και 4 αρχει-
οφυλάκια που έχουν αναβαθμιστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και πολιτικές ασφαλείας που 
διαχειρίζεται η Iron Mountain ανά το παγκόσμιο.

ενημέρωσης, καθώς και κατηγοριοποί-
ηση, ευρετηρίαση και ανάκτηση των 
εγγράφων σας, εξασφαλίζοντας μέγιστη 
ασφάλεια και ανιχνευσιμότητα σε όλη τη 
διαδικασία.

β) Υπηρεσίες ψηφιοποίησης και 
καταγραφής δεδομένων: Η ευελιξία 
μιας εταιρείας και η ικανότητά της να 
ανταπεξέλθει στο γρήγορο και συνεχώς 
εξελισσόμενο ψηφιακό επιχειρηματικό 
περιβάλλον της εποχής μας υποστηρί-
ζεται πλήρως από την Iron Mountain, 
το οποίο δημιουργήθηκε για να καλύψει 
πλήρως τις ανάγκες σας για τη διαχείρι-
ση των πληροφοριών σας. Οι υπηρε-
σίες ψηφιοποίησης και καταγραφής 
δεδομένων στοχεύουν στην αύξηση της 
λειτουργικής αποτελεσματικότητας μιας 
επιχείρησης μέσω μιας τυποποιημένης 
και βελτιωμένης διαδικασίας. Η εταιρεία 
μας έχει την εμπειρία και την τεχνο-
γνωσία να επικεντρωθεί στην εταιρική 
στρατηγική σας και στη συνέχεια να προ-
τείνει, μεταξύ άλλων, πώς να βελτιώσετε 
την ψηφιακή επιχειρηματική απόδοση 
σας. Η εφαρμογή στρατηγικής ψηφιακού 
μετασχηματισμού είναι απαραίτητη για 
την αύξηση της εταιρικής αποτελεσματι-
κότητας μέσω της ελεγχόμενης και απο-

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
ΑντρεΑ ΑντωνίΟυ, 
ΔίευθυνΟυΣΑ ΣυΜβΟυλΟΣ νΟτίΑΣ 
ευρωπΗΣ (βΟυλγΑρίΑ, ελλΑΔΑ, 
ΚυπρΟ, ρΟυΜΑνίΑ)

ΧρίΣτΟφΟρΟΣ ΧρίΣτΟφΟρΟυ, 
Strategy & ComplianCe manager

ΑντρεΑΣ ΧΑτζΗγίΑΚΟυΜΗ, 
BuSineSS Development manager

πΑνΑγίωτΗΣ φωΚΑ, 
HeaD of operationS

ΑλεξΗΣ ευΑγγελΟυ, 
Digital SolutionS manager

ελενΑ πΑρΑΣΚευΑ, 
CuStomer Development 
exeCutive

ΧρίΣτίΑ γίΑΣίτΗ, Hr manager. 
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δοτικής πρόσβασης, αποθήκευσης και δι-
αχείρισης των επαγγελματικών αρχείων.
Εστιάζουμε στην ακριβή ενσωμάτωση 
των αρχείων σε υπάρχοντα λειτουργικά 
συστήματα μιας επιχείρησης και στην 
εφαρμογή των πρακτικών που εγγυώ-
νται την ασφάλεια, την πρόσβαση και τη 
συμμόρφωση των εταιρικών εγγράφων 
με τους αντίστοιχους κανονισμούς τους, 
καθώς και διαχειριστικές και έξυπνες 
πληροφορίες.

γ) Ασφαλής καταστροφή πληροφορι-
ών και εγγράφων: Οι εταιρείες δεν 
πρέπει να διακινδυνεύουν να έχουν 
ευαίσθητες και εμπιστευτικές πληροφο-
ρίες που μπορεί να φθάνουν σε λάθος 
παραλήπτες. Η Iron Mountain, ως ειδικός 
στον τομέα, παρέχει τις κατάλληλες 

υπηρεσίες για την ασφαλή καταστρο-
φή υπό οποιαδήποτε μορφή μπορεί 
να απαιτηθεί. Όλοι οι τύποι εταιρειών 
μπορούν να επωφεληθούν από ένα 
πλήρως ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
καταστροφής φυσικών δεδομένων, 
το οποίο διευθετείται εύκολα ώστε να 
είναι συμβατό και βιώσιμο σε σχέση με 
όλους τους τύπους επιχειρήσεων. Με 
τα προσαρμοσμένα μας προγράμματα 
και με πλήρη ασφάλεια, στοχεύουμε 
στη μεγιστοποίηση της προστασίας των 
πληροφοριών και των εγγράφων της 
εταιρείας σας. Προκειμένου να αποφευ-
χθεί η κλοπή, η κατάχρηση ή ακόμη και 
η έκθεση σε τρίτους, αναλαμβάνουμε 
την υποχρέωση να καταστρέψουμε το 
φυσικό ή / και ηλεκτρονικό σας υλικό με 
ασφάλεια, εμπιστευτικότητα και οικονο-

μικά συμφέροντα σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα ασφάλειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος.

 
δ) Ηλεκτρονική Διαχείριση Περι-

εχομένου (Electronic Content 
Management): Καθώς αυξάνεται ο 
όγκος των εταιρικών πληροφοριών, την 
ίδια στιγμή αυξάνεται και ο κίνδυνος 
παραβίασης των δεδομένων, κακής 
διαχείρισης πληροφοριών, απώλειες ή 
ζημιές με μη αναστρέψιμες επιπτώσεις 
στην επιχείρηση. Η Iron Mountain παρέ-
χει τα εργαλεία και συναφείς υπηρεσίες 
που είναι κατάλληλες για τη μετατόπιση 
του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρεί-
ας σε πιο αποτελεσματική και ασφαλή 
χρήση των εταιρικών πληροφοριών της. 
Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστή-
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ματα και πλατφόρμες, συνιστούμε την 
ενσωμάτωση συστημάτων, δεδομένων 
και περιεχομένου μέσω της εφαρμογής 
M-Files. Χωρίς την ανάγκη να διαταρα-
χθούν τα συστήματα και οι διαδικασίες, 
το M-Files, με ενσωματωμένες τεχνολο-
γίες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής 
μάθησης, εξασφαλίζουν μια ευκολία στη 
χρήση που επιτρέπει στους χρήστες να 
εντοπίζουν άμεσα τις πληροφορίες που 
χρειάζονται για να ολοκληρώσουν το 
έργο τους. Επιπλέον, η ηλεκτρονική δι-
αχείριση περιεχομένου είναι ένα ισχυρό 
εργαλείο εφαρμογής ροής εργασιών που 
επιτυγχάνει τον επανασχεδιασμό, την 
αυτοματοποίηση και τη διασύνδεση με 
δεδομένα από κεντρικά συστήματα και 
έγγραφα.

Τα σημαντικότερα έργα 
της εταιρείας
Η Iron Mountain ως η μεγαλύτερη εταιρεία 
στον τομέα της διαχείρισης αρχείου, 
έχοντας πελατολόγιο 750 οργανισμών, έχει 
υλοποιήσει τα μεγαλύτερα έργα ψηφιοποίη-
σης εγγράφων σε εταιρείες από διάφορους 
τομείς της αγοράς όπως τον Τραπεζικό, 
Ασφαλιστικό, Εταιρικό, Χρηματοπιστωτικό, 
Ξενοδοχειακό, Εμπορίου αλλά και δημόσιο 
τομέα. Η εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει 
αποκτηθεί στην διαχείριση των φυσικών 
εγγράφων οδήγησε την εταιρεία στον 
σχεδιασμό και υλοποίηση πετυχημένων 
λύσεων Ηλεκτρονικής Διαχείρισης εγγρά-
φων και πληροφοριών, που έχουν επιλεγεί 
από μεγάλους Οργανισμούς της Κυπριακής 
αγοράς, έχοντας ξεπεράσει ήδη τις 125 
εφαρμογές.
 
Οι πιο σημαντικοί σταθμοί 
στην πορεία της
Σημαντικοί σταθμοί της πορείας της εταιρεί-

«Η Iron MountaIn 
ΕΧΟΝΤΑΣ μΕγΑλΗ 
ΕμπΕιριΑ ΣΤΗΝ ψΗ-
φιΑκΗ μΕΤΑβΑΣΗ 
ΕΤΑιρΕιΩΝ ΕιΝΑι ΣΕ 
θΕΣΗ ΝΑ βΟΗθΗΣΕι 
ΑμΕΣΑ ΣΤΗΝ πρΟ-
ΣπΑθΕιΑ γιΑ ψΗφι-
ΑκΗ μΕΤΑρρύθμιΣΗ 
κΑι ΗλΕκΤρΟΝικΗ 
διΑκύβΕρΝΗΣΗ».

ας αποτέλεσαν η δημιουργία του πρώτου 
πρότυπου κέντρου Ψηφιοποίησης το 2009, 
που σήμερα έχει τη δυνατότητα παραγω-
γής μέχρι και 4 εκατομμυρίων εικόνων 
μηνιαίως, που της επέτρεψε να υλοποιήσει 
τα μεγαλύτερα έργα ψηφιοποίησης που 
ακολούθησαν καθώς και η στρατηγική 
συνεργασία με την εταιρεία M-Files για τον 
σχεδιασμό λύσεων Ηλεκτρονικής Διαχείρι-
σης Εγγράφων και Ροών Εργασίας που βο-
ήθησε στην δυνατότητα πλέον ολοκληρω-
μένων λύσεων αρχίζοντας από τη φύλαξη 
του φυσικού αρχείου και καταλήγοντας 
στην διαχείριση του ηλεκτρονικού.
Επίσης, ορόσημο είναι και η εξαγορά της 
Fileminders από την Iron Mountain που 
βοήθησε τον οργανισμό στην αναβάθμιση 
του μέσω των επενδύσεων που έγιναν στις 
υποδομές, με κύρια προτεραιότητα τα συ-
στήματα ασφάλειας και πυρόσβεσης, αλλά 
και την ενσωμάτωση πολιτικών και διαδι-
κασιών που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη 
παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας προς 
την Κυπριακή Αγορά. 

Το όραμα της εταιρείας 
Η παρουσία της Iron Mountain στην Κυπρι-
ακή αγορά αποτελεί μέρος της παγκόσμιας 
στρατηγικής ανάπτυξης της Iron Mountain 
Inc. και υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη μιας 
μεγάλης διεθνούς εταιρείας στην Κυπριακή 
οικονομία και την ευκαιρία να μοιραστεί την 
παγκόσμια εμπειρία της Iron Mountain με 
την τοπική αγορά. Οι υποδομές, η εμπειρία, 
η τεχνογνωσία και η ασφάλεια που παρέχει 
η Iron Mountain Inc, σε συνδυασμό με τους 
εξειδικευμένους ανθρώπινους πόρους και 
τις εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου της 
Iron Mountain στην Κύπρο, παρέχουν τα 
απαραίτητα εργαλεία για την αναβάθμιση 
κάθε σύγχρονης επιχείρησης. Ως εργοδό-
της επιλογής, η Iron Mountain Cyprus γνω-
ρίζει καλά ότι τόσο οι προσωπικές αξίες 
όσο και η επαγγελματική δεοντολογία των 
ανθρώπων που αποτελούν την εταιρεία 
μας αποτελούν τη βάση των επιχειρημα-
τικών της αξιών και εξασφαλίζουν υψηλή 
απόδοση και αξιοπιστία. Οι έμπιστοι και 
έμπειροι ανθρώπινοι πόροι της εταιρείας 
αποτελούνται από άριστους επαγγελματίες 
που επενδύουν στην εταιρική κουλτούρα 
που χαρακτηρίζει την Iron Mountain πα-
γκοσμίως. Η επαγγελματική μας ακεραιό-
τητα και η ομαδική εργασία καθώς και η 
ασφάλεια και προστασία των συνεργατών 
μας, γνωρίζουμε ότι αναγνωρίζεται από 
την κάλυψη του απαιτητικού αλλά και 
συνεχώς αυξανόμενου χαρτοφυλακίου 
πελατών μας. Με την ευρύτερη και καλύ-
τερη πλατφόρμα υπηρεσιών παγκοσμίως, 
η Iron Mountain αποτελεί την πιο σταθερή, 
αξιόπιστη και ασφαλή επιλογή στην παροχή 
υπηρεσιών για τη διαχείριση πληροφοριών 
σε όλους τους τύπους εταιρειών και στόχος 
είναι να βοηθήσουμε τις εταιρείες στην Κύ-
προ να υλοποιήσουν τη ψηφιακή μετάβασή 
τους ομαλά και επιτυχημένα.
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Νέες ευκαιρίες για συνέχιση της θετι-
κής πορείας της Iron Mountain, τόσο 
στην κυπριακή όσο και στην διεθνή 
αγορά, γεννώνται λόγω της ανάγκης για 
ψηφιακή μεταρρύθμιση και ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, όπως ανέφερε σε συνέ-
ντευξή της στο ένθετο «@yourservices», η 
Διευθύνουσα Σύμβουλος Νότιας Ευρώπης 
της εταιρείας, Άντρεα Αντωνίου. 

Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλή-
σεις που καλείστε να αντιμετωπίσετε 
μετά την έξαρση της πανδημίας του 
coviD-19;
Ο αντίκτυπος της πανδημίας στον τομέα 
μας επηρεάζει βραχυπρόθεσμα τον όγκο 
εργασίας σε συγκεκριμένες υπηρεσί-
ες, κυρίως λόγω των επιπτώσεων του 
lockdown σε όλη την αγορά. Δεν αναμέ-
νεται ωστόσο σημαντική διαφοροποίηση 
στον κύκλο εργασιών μας διότι διαφαίνεται 
ότι έχουν δημιουργηθεί  νέες ευκαιρίες, 
που θα βοηθήσουν στην συνέχιση της 
θετικής μας πορείας τόσο στην κυπριακή 
όσο και στην διεθνή αγορά. Συγκεκριμένα, 
έχει έρθει στο επίκεντρο της συζήτησης 
η ανάγκη για ψηφιακή μεταρρύθμιση και 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση που ίσως να 
αποτελούν και τις μεγαλύτερες προκλήσεις 
για κάθε οργανισμό αυτή τη περίοδο. Η 
Iron Mountain με την μεγάλη εμπειρία στην 
ψηφιακή μετάβαση τόσο με τις παραδοσι-
ακές υπηρεσίες που προσφέρει όπως π.χ. 
ταξινόμηση και ψηφιοποίηση αρχείου, data 
capturing, digital mailroom και document 
management συστήματα είναι σε θέση να 
βοηθήσει άμεσα.
 
Πώς κατάφερε η εταιρεία σας να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις;
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν έχουμε 
διακόψει τις εργασίες μας και παράλληλα 
λάβαμε όλα τα κατάλληλα και ενδεικνυόμε-
να μέτρα τόσο σε σχέση με την προστασία 
των υπαλλήλων όσο και για τη διατήρηση 
της εξυπηρέτησης όλων των πελατών μας 
σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Με 
την ενεργοποίηση του σχεδίου επιχειρη-
σιακής συνέχειας της εταιρείας όλες οι 
ενέργειες έγιναν με επιτυχία, σε συντονισμό 
με τις ομάδες διαχείρισης κρίσεων της Iron 
Mountain σε διεθνές επίπεδο. Η διοίκηση 
της εταιρείας έλαβε ήδη μέτρα τόσο για 

Νέές έυκαιριές για ςυΝέχιςη 
της θέτικης μας πορέιας

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Κρατητηρίων 9, Κοκκινοτριμιθιά, 
Τ.Κ. 2660
Τ: +357 22445520
E:Info-cy@ironmountain.com
W: www.ironmountain.com.cy

Εμπορίου & Βιομηχανίας κ.ά.) και η υιο-
θέτηση της ηλεκτρονικής υπογραφής, που 
αναμένεται να ενταχθεί πιο έντονα στην 
καθημερινότητα μας το επόμενο διάστημα 
οδηγούν προς την σχεδιασμό δράσεων 
ψηφιακής μετάβασης. Είμαι αισιόδοξη ότι 
πλέον οι εταιρείες έχουν αντιληφθεί την 
αναγκαιότητα ψηφιοποίησης και ηλεκτρο-
νικής διαχείρισης των δεδομένων τους και 
θα αποτελέσει προτεραιότητα για αυτούς 
η υλοποίηση τέτοιων έργων που θα τους 
επιτρέψουν να ατενίσουν το μέλλον με 
περισσότερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη ως 
την επιχειρησιακή συνέχεια του οργανισμού 
τους.
 
Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια του 
Ομίλου σας;
Στόχος της εταιρείας μας είναι να επιτύχει 
τον καθορισμό στρατηγικών που θα μας 
επιτρέπουν να προσαρμοζόμαστε στα νέα 
δεδομένα που θα ανακύπτουν και να πα-
ραμείνουμε ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε 
οργανισμού στο σχεδιασμό και υλοποίηση 
της ψηφιακής του μετάβασης. Ως Iron 
Mountain θα συνεχίσουμε να εξελισσό-
μαστε και να δημιουργούμε νέες λύσεις 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς, 
εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες όπως 
content analytics, workflow automation, 
Machine learning και Artificial Intelligence, 
προσδίδοντας περισσότερη ευελιξία και 
δυναμική στη διαχείριση των δεδομένων 
και πληροφοριών των πελατών μας. Πα-
ράλληλα, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε 
στο προσωπικό μας παραμένοντας πιστοί 
στις αξίες της εταιρείας που προάγουν την 
διαφορετικότητα, την ελεύθερη έκφραση 
και την ανάδειξη νέων ιδεών και τεχνικών 
δημιουργώντας καινοτόμες λύσεις για τους 
πελάτες μας.

διαχείριση των υφιστάμενων προκλή-
σεων για το 2020 αλλά ταυτόχρονα και 
της δημιουργίας ευκαιριών σε σχέση με 
την παροχή των υπηρεσιών μας. Στόχος 
μας είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων 
και λύσεων που υποστηρίζει η εταιρεία 
μας και που γρήγορα και εύκολα μπορεί ο 
κάθε οργανισμός να εφαρμόσει κάνο-
ντας σημαντικά βήματα για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό του. Είναι σημαντικό ότι οι 
υπηρεσίες μας αποτέλεσαν, ουσιαστικά, το 
μέτρο επιχειρησιακής συνέχειας για πάρα 
πολλούς οργανισμούς. Υπηρεσίες όπως 
η ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου και η 
ηλεκτρονική διαχείρισή αρχείων αποτελούν 
τη μοναδική επιλογή διαχείρισης συνθηκών 
παρόμοιες με αυτές που βιώνουμε. 
 
Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την 
πορεία του τομέα στον οποίο δραστη-
ριοποιείστε για το νέο έτος 2021;
Το έτος 2021 αναμένεται πως θα είναι η 
χρονιά κατά την οποία θα επιταχυνθεί ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός των οργανι-
σμών. Στον ιδιωτικό τομέα, το επίπεδο του 
ψηφιακού μετασχηματισμού ποικίλει ανάλο-
γα με την εταιρεία, όμως γενικά, λόγω της 
χαμηλής προτεραιοποίησης των ψηφιακών 
δράσεων, σε μεγάλο βαθμό η χώρα μας 
είχε μείνει πίσω στην εφαρμογή τέτοιων 
λύσεων. Παρόμοια κατάσταση εμφανίζεται 
και στον δημόσιο τομέα. Ωστόσο, το νέο 
εργασιακό περιβάλλον που διαμορφώθηκε 
λόγω της πανδημίας, οι κίνδυνοι λειτουργι-
κής συνέχειας που έχουν εμφανιστεί αλλά 
και οι ενέργειες του κράτους προς την 
υποβοήθηση της ενσωμάτωσης ψηφιακών 
λύσεων (όπως π.χ. η δημιουργία Υφυπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, η προκήρυξη 
Σχεδίου Χορηγιών για την Ψηφιακή 
Αναβάθμιση των Μικρομεσαίων Επιχειρή-
σεων (ΜΜΕ) από το Υπουργείο Ενέργειας, 
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Το πλήγμα που επέφερε η πανδημία 
κυρίως στον τουρισμό, την εστίαση 
αλλά και στον εμπορικό τομέα, εκτό-

ξευσε την ανεργία συγκριτικά με 12 μήνες 
πριν. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα όσον 
αφορά την πορεία της ανεργίας για τους 
πρώτους εννέα μήνες του έτους σε συνδυ-
ασμό και με την ανασφάλεια που υπάρχει 
για την περίοδο που θα επέλθει μετά το 
πέρας των σχεδίων στήριξης που συνεχίζει 
να εφαρμόζει η Κυβέρνηση για κάποιους 
κλάδους της οικονομίας, ενισχύουν τους 
φόβους για ενδεχόμενη περαιτέρω εκτό-
ξευση της ανεργίας, η οποία εκτιμάται ότι 
ίσως φτάσει μέχρι και το 10%. 

81% αύξηση σε ένα χρόνο
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοι-
χεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία 
αφορούν τον Σεπτέμβριο του 2020, σε 
σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2019 σημειώ-
θηκε αύξηση 13.750 προσώπων ή 81,0% 
που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των 
δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής κατα-
λύματος και εστίασης (αύξηση 5.498), του 
εμπορίου (αύξηση 2.192), των μεταφορών 
και αποθήκευσης (αύξηση 826), των διοι-
κητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτή-
των (αύξηση 682), των επαγγελματικών, 

επιστημονικών και τεχνικών δραστηριο-
τήτων (αύξηση 644) και της εκπαίδευσης 
(αύξηση 561). 
Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα 
Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός 
των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος 
Σεπτεμβρίου 2020, έφτασε τα 30.718 
πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθω-
μένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία 
δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός 
των εγγεγραμμένων ανέργων το Σεπτέμ-
βριο 2020 αυξήθηκε στα 36.452 πρόσωπα 

Φόβοι για εκτόξευση της ανεργίας
Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 81% μέσα ένα χρόνο – Εκτιμάται ότι μετά το πέρας 
των σχεδίων στήριξης της Κυβέρνησης η ανεργία θα φτάσει μέχρι και 10%  
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

σε σύγκριση με 35.502 τον προηγούμενο 
μήνα.  
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση 
του Τμήματος Εργασίας η σύγκριση των 
στοιχείων από το μήνα Μάρτιο του 2020 
και μετά, με τα στοιχεία προηγούμενων 
μηνών δεν θεωρείται αντικειμενική. Αυτό 
οφείλεται στην εφαρμογή από τη Δημόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης των έκτακτων 
μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουρ-
γείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για διενέργεια αυτόματων 

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ

ΣΕΠΤΕΜβριΟΣ   ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ       ιΟΥλιΟΣ        ιΟΥνιΟΣ         ΜΑιΟΣ        ΑΠριλιΟΣ       ΜΑρΤιΟΣ   ΦΕβρΟΥΑριΟΣ  ιΑνΟΥΑριΟΣ

30.718

36.452

33.649
35.502

32.313

34.242

31.158

34.218

29.604

34.277

28.591

32.065

26.353

22.906

25.620

21.745

26.214

21.565

2020

ΕγγΕγραμμΕνοι ανΕργοι
ΠραγμαΤικα σΤοιχΕια 

ΕγγΕγραμμΕνοι ανΕργοι 
ΕΠοχιακα διορθωμΕνα 
σΤοιχΕια
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ΣεπτεμβριοΣ   ΑύγούΣτοΣ       ιούλιοΣ          ιούνιοΣ         μΑιοΣ          ΑπριλιοΣ       μΑρτιοΣ    ΦεβρούΑριοΣ  ιΑνούΑριοΣ

16.968

20.690 19.883
21.380

20.582
21.782

18.960

21.535

17.607

21.118
20.315

22.657

26.508

23.299

29.751

24.269

30.951

24.577

2019

ΕγγΕγραμμΕνοι ανΕργοι
Πραγματικα στοιχΕια 

ΕγγΕγραμμΕνοι ανΕργοι 
ΕΠοχιακα διορθωμΕνα 
στοιχΕια

ΕγγΕγραμμΕνοι ανΕργοι
Πραγματικα στοιχΕια 

ΕγγΕγραμμΕνοι ανΕργοι 
ΕΠοχιακα διορθωμΕνα 
στοιχΕια



52  @Your services

ΑΝΑΛΥΣΗ

ανανεώσεων των εγγεγραμμένων ανέρ-
γων και νέων εγγραφών ανέργων χωρίς 
φυσική παρουσία με στόχο την αποφυγή 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Οι κλάδοι με τους 
περισσότερους ανέργους 
Οι κλάδοι στους οποίους καταγράφεται ο 
μεγαλυτερος αριθμός ανέργων σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 
έχουν ως ακολούθως: Οι εγγεγραμμένοι 
άνεργοι (πραγματικά στοιχεία) στον κλάδο 
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και 
υπηρεσιών εστίασης τον Σεπτέμβριο 2020 
ανήλθαν στους 7.409, στο χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκινή-
των οχημάτων και μοτοσικλετών, στους 
5.829, στον κλάδο της μεταποίησης στους 
1.908, στις κατασκευές στους 1.645, στις 
επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 

δραστηριότητες στους 1.587, στις χρηματο-
πιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριό-
τητες στους 1.511 και στην εκπαίδευση 
ανέρχονταν στους 1.464. 

Τα νέα Σχέδια για στήριξη 
ανέργων 
Σημειώνεται πως την ώρα που αυξάνονται 
οι φόβοι για εκτίναξη της ανεργίας, λόγω 
της κρίσης που ξέσπασε με την πανδημία, 
το κράτος εντείνει τις προσπάθειες για 
στήριξη των ανέργων. Συγκεκριμένα, αυτή 
τη στιγμή τρέχουν τα τρία νέα Σχέδια Παρο-
χής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων 
του Υπουργείου Εργασίας, για τα οποία 
άρχισαν να γίνονται δεκτές οι αιτήσεις από 
τις 23 Οκτωβρίου και θα συνεχίζονται έως 
και την εξάντληση του σχετικού κονδυλίου. 
Πρόκειται για τα εξής Σχέδια: 
Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Ερ-

ΚΛΑΔΟΣ ΕγγΕγρΑμμΕνΟι ΑνΕργΟι 
 (πρΑγμΑΤιΚΑ ΣΤΟιχΕιΑ) 
Υπηρεσίες παροχής καταλύματος 
και εστίασης 7.409
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 5.829
Μεταποίηση 1.908
Κατασκευές 1.645
Επαγγελματικές, επιστημονικές 
και τεχνικές δραστηριότητες 1.587
Χρηματοπιστωτικές 
και ασφαλιστικές δραστηριότητες 1.511
Εκπαίδευση 1.464

γοδότηση Ανέργων, με προϋπολογισμό 17 
εκ. ευρώ, με το οποίο παρέχεται χορηγία 
συνολικού ύψους μέχρι και €8.600 για 
περίοδο 10 μηνών, για κάθε νέα πρόσλη-
ψη που πραγματοποιείται μέσω του ίδιου 
Σχεδίου. Στόχος είναι να καλυφθούν μέσω 
του Σχεδίου μέχρι και 2.000 προσλήψεις 
ανέργων στους επόμενους 12 μήνες. 
Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργασι-
ακή Αποκατάσταση Αποφυλακισθέντων, 
με προϋπολογισμό 4 εκ. ευρώ, μέσω 
του οποίου παρέχεται χορηγία συνολικού 
ύψους μέχρι και €20.640 για περίοδο 24 
μηνών, για κάθε νέα πρόσληψη ανέργου 
που έχει αποφυλακισθεί, η οποία πραγμα-
τοποιείται μέσω του ίδιου Σχεδίου. Στόχος 
είναι να καλυφθούν μέσω του Σχεδίου 
μέχρι και 200 προσλήψεις στους επόμε-
νους 24 μήνες.
Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την 
Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 
ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, 
Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης, με προϋπο-
λογισμό 10 εκ. ευρώ, μέσω του οποίου 
παρέχεται χορηγία συνολικού ύψους μέχρι 
και €8.600 για περίοδο 10 μηνών, για 
κάθε νέα πρόσληψη που πραγματοποιείται 
μέσω του ίδιου Σχεδίου. Στόχος είναι να 
καλυφθούν μέσω του Σχεδίου μέχρι και 
1.200 προσλήψεις άνεργων νέων ηλικίας 
15-29 ετών στους επόμενους 12 μήνες.
Όλα τα Σχέδια και τα σχετικά έντυπα υπο-
βολής των αιτήσεων βρίσκονται αναρτημέ-
να στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.
gov.cy. 
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«Τους ερχομενους 
Τρεις κριςιμους 
μήνες, και ανα-
λογα πως θα εξε-
λιχθει ή πανδή-
μια, ενδεχεΤαι να 
δουμε, δυςΤυχως, 
απολυςεις, Το με-
γεθος Των οποιων 
θα ειναι αναλογο 
Τής μειωςής Τής 
επιχειρήμαΤικής 
δραςΤήριοΤήΤας»

Ένα από τα σοβαρότερα θέματα που εν-
δεχομένως θα αντιμετωπίσει η οικονομία 
και η κοινωνία το ερχόμενο διάστημα 
είναι αυτό της αύξησης της ανεργίας.
 Η ανεργία μέχρι τώρα συγκρατήθηκε 
κυρίως λόγω των κυβερνητικών παρεμ-
βάσεων και ιδίως της δέσμευσης των 
επιχειρήσεων που στηρίχθηκαν από τα 
κυβερνητικά σχέδια ότι δεν θα προχω-
ρούσαν σε απολύσεις. Όμως, ούτε η Κυ-
βέρνηση έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει 
να στηρίζει τις επιχειρήσεις επ’ άπειρον, 
αλλά ούτε οι επιχειρήσεις δεν μπορούν 
να συνεχίσουν να κρατούν το ανθρώπινο 
δυναμικό τους, αν δεν το δικαιολογεί και 
απαιτεί ο κύκλος εργασιών τους. Οπότε, 
τους ερχόμενους τρεις κρίσιμους μήνες, 
και ανάλογα πως θα εξελιχθεί η παν-
δημία, ενδεχέται να δούμε, δυστυχώς, 

απολύσεις, το μέγεθος των οποίων θα 
είναι ανάλογο της μείωσης της επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας.  Οι προβλέψεις, 
τόσο από ευρωπαϊκές πηγές αλλά και 
ντόπιες μελέτες, βλέπουν μια μείωση 
της ανάπτυξης της τάξεως του 5% με 
6%.  Πιστεύουμε πως το ποσοστό αυτό 
μάλλον υποτιμά τις αλυσιδωτές επιπτώ-
σεις που η πανδημία θα επιφέρει. Άποψη 
μας είναι πως τελικά η ανεργία μπορεί 
να φθάσει και το 10% όμως αυτό μπορεί 
και να αποφευχθεί αν οι επιχειρήσεις 
και οι εργαζόμενοι θελήσουν, έστω και 
προσωρινά, να εφαρμόσουν κάποιες 
εναλλακτικές πρακτικές, όπως μειωμένο 
ωράριο, εξ’ αποστάσεως εργασία κ.α. 
Έτσι και αλλιώς το εργασιακό περιβάλλον 
ήδη και πριν την πανδημία προχωρούσε 
αργά αλλά σταθερά σε τέτοιες εξελίξεις. 

Η ανεργία μπορεί να φθάσει και το 10%
«Αυτό μπορεί και να αποφευχθεί αν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι θελήσουν, 
έστω και προσωρινά, να εφαρμόσουν κάποιες εναλλακτικές πρακτικές». 
ΔΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ, Διευθυντής Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων - City Unity College  Πανεπιστημιακός Καθηγητής Οικονομικών 
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Τα πρώτα βήματα της Εταιρείας 
ξεκίνησαν το 1948, όταν ιδρύθηκε 
το λογιστικό γραφείο του Γ. Συρίμη & 

Σία και αποτέλεσε ένα από τους πρώτους 
ελεγκτικούς οίκους στο νησί. Το 1978 η 
εταιρεία Γ. Συρίμης & Σία συγχωνεύθηκε με 
την εταιρεία Μεταξά, Χριστοφίδη, Λοϊζίδη 
& Σία. Ακολούθως, η νέα εταιρεία Μεταξάς, 
Λοϊζίδης, Συρίμης & Σία συγχωνεύτηκε 
το 1989 με τον διεθνή οίκο Klynveld 
Peat Marwick Goerdeler (KPMG), για να 
αποτελέσει ένα από τους μεγαλύτερους 
οίκους στο νησί σε ό,τι αφορά την παροχή 
ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευ-
τικών υπηρεσιών.

Η KPMG σήμερα
Η KPMG στην Κύπρο σήμερα αριθμεί 45 
Διοικητικούς Συμβούλους ενώ απασχολεί 
περισσότερους από 900 επαγγελματίες 
σε 6 γραφεία σε όλο το νησί (Λευκωσία, 
Λεμεσό, Λάρνακα, Παραλίμνι, Πάφο και 
Πόλις Χρυσοχούς). Η Εταιρεία λειτουργεί με 
την επωνυμία KPMG Limited και αποτελεί 
μέλος του παγκόσμιου δικτύου ανεξάρτη-
των εταιρειών της KPMG, που εργοδοτεί 
219.000 επαγγελματίες σε 147 χώρες και 
περιοχές. Πρόεδρος της Εταιρείας είναι ο 
Μιχάλης Αντωνιάδης και Διευθύνων Σύμ-
βουλος ο Χρίστος Βασιλείου.
Οι υπηρεσίες της KPMG κατατάσσονται σε 
τρεις βασικούς πυλώνες, που ο καθένας 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμέ-
νων 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.
Η KPMG επενδύει διαρκώς στην τεχνολο-
γία, την έρευνα και την καινοτομία, τρεις 
πολύ σημαντικούς τομείς που κατέχουν 
εξέχουσα θέση σε ένα μελλοντικό προ-
οδευτικό σχεδιασμό του μοντέλου των 
επαγγελματικών υπηρεσιών της χώρας. 
Ειδικότερα η τεχνολογία, έχει τεθεί στο 
επίκεντρο της φιλοσοφίας της Εταιρείας, 

καθώς η σταδιακή ενσωμάτωσή της έχει 
αλλάξει άρδην τον τρόπο που σκέφτεται ο 
πελάτης, τις ανάγκες του και κατ’ επέκταση 
τις υπηρεσίες που του προσφέρονται.

Σημασία Ανθρώπινου
Δυναμικού
Η KPMG Κύπρου κατατάσσεται ανάμεσα 
στους μεγαλύτερους εργοδότες του νησιού 
με διεθνή εμβέλεια και προσφέρει ένα 
σημαντικό αριθμό θέσεων τόσο σε νέους 
απόφοιτους πανεπιστημίων, όσο και σε 
έμπειρους επαγγελματίες. Το ανθρώπινο 
δυναμικό αποτελεί αναντίλεκτα το πολυτι-
μότερο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας. 
Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει στην επίτευξη των στόχων 
της Εταιρείας, η διεύθυνση εργάζεται συ-
στηματικά προς τη βελτίωση των πολιτικών 
και πρακτικών που εφαρμόζει, για μια 
σωστή και δίκαιη διαχείριση του ανθρώπι-
νου δυναμικού. Κύριο χαρακτηριστικό της 
κουλτούρας που διέπει την Εταιρεία είναι 
η ανοικτή και αμφίδρομη επικοινωνία σε 
όλα τα ιεραρχικά της επίπεδα. Επικεφαλής 
Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η Διοικητική 
Σύμβουλος Μαρία Καραντώνη.
Η KPMG, ως ένας από τους πιο μεγάλους 
και αξιόπιστους οίκους παροχής επαγγελ-
ματικών υπηρεσιών, διαδραματίζει σημα-

ΚPMG ΣΤΗν Κύπρο
Ένας από τους μεγαλύτερους οίκους στο νησί
Οι υπηρεσίες της KPMG κατατάσσονται σε τρεις βασικούς πυλώνες, που ο καθένας καλύπτει ένα 
ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών: Ελεγκτικές, Φορολογικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

ντικό ρόλο στα οικονομικά δρώμενα του 
τόπου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του 
ονόματος της χώρας στις διεθνείς αγορές 
και προωθώντας τα συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα της Κύπρου ως ένα ανταγωνιστικό 
χρηματοοικονομικό κέντρο. Προς αυτή την 
κατεύθυνση, παρέχει σε τακτά διαστήματα 
ενημέρωση στους πελάτες της για την 
πορεία της οικονομίας και τις αλλαγές στο 
φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο. Η KPMG 
πρωτοστατεί στις προσπάθειες του τομέα 
για άμεση προσαρμογή στις νέες απαιτή-
σεις και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του 
επιχειρηματικού κόσμου, ενώ παράλληλα 
συνεχίζει να στηρίζει τις επιχειρήσεις του 
τόπου, την πολιτεία αλλά και την κοινωνία 
ευρύτερα, υλοποιώντας διαχρονικό έργο 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Κτίζοντας πάνω στις αξίες της KPMG που 
εδράζονται στην ακεραιότητα, στην υπερο-
χή, στο θάρρος και στο μαζί για το καλύ-
τερο, η Εταιρεία έχει θέσει ως πρωταρχικό 
στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση και την 
καθιέρωσή της ως την καθαρή επιλογή 
για τους πελάτες, το προσωπικό αλλά και 
την κοινωνία. Μεταξύ των βασικών της 
προτεραιοτήτων είναι επίσης η περαιτέρω 
ενίσχυση της γκάμας των υφιστάμενων 
υπηρεσιών, με την προσθήκη νέων, καινο-
τόμων λύσεων.
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Πρωταρχικό στόχο την ενδυνάμωση 
της Εταιρείας και την καθιέρωσή της 
ως την καθαρή επιλογή για πελάτες, 
προσωπικό αλλά και την κοινωνία, 
έθεσε η KPMG Κύπρου. Σε συνέντευξή 
του στο ένθετο «@yourservices», ο Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της KPMG Κύπρου, 
Χρίστος Βασιλείου, εξηγεί πως η KPMG 
κατάφερε να ανταποκριθεί σ’ αυτή τη 
δύσκολη περίοδο που διανύουμε λόγω 
της πανδημίας και παραθέτει τους στό-
χους που έθεσε η Εταιρεία για το άμεσο 
μέλλον. 
 
Ποιες είναι οι σημαντικότερες προ-
κλήσεις που καλείστε να αντιμετωπί-
σετε λόγω της έξαρσης της πανδημί-
ας του COVID-19; 
Πέρα από τα αυτονόητα που είναι η 
αυξημένη επαγρύπνηση σε θέματα ασφά-
λειας και υγείας του προσωπικού, καθώς 
και διαφύλαξης των σχέσεων με τους 
πελάτες, σημαντική πρόκληση αποτελεί 
η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών 
που προσφέρουμε, ώστε να μπορούν 
να ανταποκριθούν στις ανάγκες του 
νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ο 
οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας και 
η κρίση που έχει επιφέρει, καθιστούν τις 
προσπάθειες διατήρησης των εισοδημά-
των καθώς και της ρευστότητας της Εται-
ρείας εξαιρετικά σημαντικές. Η περαιτέρω 
ανάπτυξη της τεχνολογίας και η επιτά-
χυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού 
στην Εταιρεία μας όσο και σε επιχειρήσεις 
πελατών μας, αποτελεί επίσης σημαντική 
πρόκληση.
Πώς κατάφερε η εταιρεία σας να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλή-
σεις;
H KPMG διαθέτει πλάνο διαχείρισης 
κρίσεων το οποίο δοκιμάζεται με επιτυχία 
αυτή την περίοδο. H ενεργοποίηση της 
τεχνολογίας, που είναι ήδη μέρος της 
κουλτούρας και των διαδικασιών μας, 
επέτρεψε στην Εταιρεία μας να προ-
σαρμοστεί γρήγορα στην υπάρχουσα 
κατάσταση. Με βασική προτεραιότητα την 
ασφάλεια των ανθρώπων μας, πριν ακό-
μα το ξέσπασμα της πανδημίας, είχαμε 
ενεργοποιήσει εσωτερική ομάδα παρακο-
λούθησης του κορωνοϊού. Όλο σχεδόν το 
προσωπικό της ΚPMG μπορεί να εργαστεί 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ KPMG 
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λευκωσία
Εσπερίδων 14, 1087 22 209 000
Λεμεσόσ: 25 896 000
Λαρνακα: 24 200 000
ΠαραΛίμνί: 23 820 080
Παφόσ: 26 943 050
ΠόΛίσ ΧρυσόΧόυσ: 26 322 098

W: www.kpmg.com.cy
Ε: kpmg@kpmg.com.cy

τελευταία χρόνια, ώστε να μπορέσει να 
εξυπηρετήσει τις μεταβαλλόμενες ανά-
γκες των επιχειρήσεων, των επενδυτών 
και της κοινωνίας. 

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της 
KPMG Κύπρου;
Έχουμε θέσει ως πρωταρχικό στόχο 
την ενδυνάμωση της Εταιρείας και την 
καθιέρωσή της ως την καθαρή επιλογή 
για τους πελάτες μας, το προσωπικό μας 
αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Η στή-
ριξη που διαχρονικά προσφέρει η KPMG 
στον τόπο μας δεν μπορεί να απουσιάζει 
από τους στόχους που τέθηκαν. 

και να επικοινωνήσει από το σπίτι ανά 
πάσα στιγμή, έχοντας πρόσβαση σε όλα 
τα αρχεία και εργαλεία που απαιτούνται 
ηλεκτρονικά.

Με ποιους τρόπους μπορεί να στηρι-
χθεί ο τομέας στον οποίο δραστηρι-
οποιείστε;
Η πορεία των χρόνων δείχνει πως ο 
τομέας διαθέτει άριστους επαγγελματίες 
με βαθιά τεχνογνωσία και με εμπειρία 
στη διαχείριση κρίσεων, όπως είδαμε 
και το 2013. Όλες οι προσπάθειες του 
επιχειρηματικού κόσμου και της πολιτείας 
πρέπει να επικεντρωθούν με ευελιξία 
στην άμεση προσαρμογή του τομέα στα 
νέα δεδομένα που επιβάλλει η εποχή 
της πανδημίας, ενώ παράλληλα πρέπει 
να συνεχίζεται η επεξεργασία διάφορων 
τρόπων στήριξης των επιχειρήσεων.

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την 
πορεία του τομέα για το νέο έτος 
2021;
Ο τομέας επηρεάζεται σημαντικά από 
εξωγενείς παράγοντες και η κάμψη της 
παγκόσμιας οικονομίας σαφέστατα και 
τον έχει επηρεάσει αρνητικά. Παρόλ’ αυτά 
ο τομέας, που αποδείχθηκε ανθεκτικός 
στην προηγούμενη κρίση που ήταν 
κυρίως χρηματοοικονομική, θα ανακάμψει 
για ακόμα μια φορά, αφού αναμένεται 
πως θα προσαρμοστεί γρήγορα στις νέες 
συνθήκες. Ο τομέας αναδιαρθρώθηκε τα 
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Παρά τις προκλήσεις και την αβε-
βαιότητα που επέφερε η έξαρση 
της πανδημίας του κορωνοϊού 

σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, 
η ασφαλιστική βιομηχανία φαίνεται ότι 
κατάφερε να βγει αλώβητη κι από αυτή 
την περιπέτεια. Αυτό διαφαίνεται από τα 
αποτελέσματα που αφορούν τα συνολι-
κά ασφάλιστρα του πρώτου εξαμήνου 
του 2020, τα οποία είναι αυξημένα 
κατά 1,3%. Ελαφριά μείωση (-0,5%) ση-
μείωσαν τα ασφάλιστρα του Γενικού Κλά-
δου, ενώ αύξηση ύψους 3,6% κατέγραψε 
ο Κλάδος Ζωής. Την ίδια ώρα, οι συνολι-
κές απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 10%.

Αυξήθηκαν τα ασφάλιστρα,
μειώθηκαν οι απαιτήσεις
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 
για το πρώτο εξάμηνο του 2020, τα 
οποία εξασφαλίσαμε από τον Σύνδεσμο 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), 
όσον αφορά τα συνολικά ασφάλιστρα 
αυξήθηκαν κατά 1,3% και ανήλθαν σε 
€466,8 εκ., σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο που ανέρχονταν στα 
€460,9 εκ.. Στα επιμέρους στοιχεία, ο 
Κλάδος Ζωής παρουσίασε άνοδο 3.6% 
και ο Γενικός Κλάδος κατέγραψε ελαφριά 
μείωση ύψους -0,5%. Συγκεκριμένα, τα 
ασφάλιστρα στον Γενικό Κλάδο ανήλθαν 
σε €259 εκ., ενώ πέρσι το ίδιο διάστημα 
ανέρχονταν σε €260,3 εκ., ενώ στον Κλά-
δο Ζωής φέτος ανήλθαν σε €207,8 εκ., 
ενώ το 2019 ανέρχονταν σε €200,5 εκ..
Όσον αφορά τις συνολικές απαιτήσεις για 
το πρώτο εξάμηνο του 2020, σύμφωνα με 
τα στοιχεία του ΣΑΕΚ, σημείωσαν μείωση 
ύψους 10% και έφτασαν τα €227,7 εκ., σε 
σχέση με €253,1 εκ. που είχαν φτάσει την 
αντίστοιχη περίοδο το 2019. Στα επιμέ-
ρους, ο Γενικός Κλάδος σημείωση μείωση 
ύψους -26%, με €107,6 εκ. σε σχέση με 
€145,3 εκ. το 2019, ενώ ο Κλάδος Ζωής 
κατέγραψε αύξηση 11,4% με τις απαι-
τήσεις να φτάνουν τα €120,1 σε σχέση 

με €107,8 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 
2019.
Οι εταιρείες που κρατούν τα σκήπτρα
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα ασφάλιστρα 
του Γενικού Κλάδου τον μεγαλύτερο τζίρο 
για την υπό αναφορά περίοδο, είχαν οι 
Γενικές Ασφάλειες Κύπρου με €26.3 
εκ., ενώ με μικρή διαφορά στη δεύτερη 
θέση παρουσιάζεται η CNP Aσφαλιστική 
με €26.2 εκ.. Ακολουθούν η Παγκυπρι-
ακή Ασφαλιστική με €20 εκ., η Trust 
Insurance με €18,6 εκ. και η AIG με €15 
εκ.. Στα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής τον 
μεγαλύτερο τζίρο είχε η Eurolife με €54,3 
εκ., ενώ ακολουθούν η CNP Cyprialife με 
€50,1 εκ., η Universal Life με €27,8 
εκ., η Hellenic Life Insurance €23,9 
εκ., η Metlife με €13,2 εκ. και η Prime 
Insurance με €12,2 εκ. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙΑ
Βγήκε αλώβητη από την κρίση
Τα συνολικά ασφάλιστρα το πρώτο εξάμηνο του 2020 σημείωσαν αύξηση, παρά τις προκλήσεις 
που επέφερε η έξαρση της πανδημίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κατάφεραν να βγουν 
αλώβητοι
Σε δηλώσεις του πρόσφατες δηλώσεις 
του, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΑΕΚ, 
Ανδρέας Αθανασιάδης, ερωτηθείς για τον 
αντίκτυπο της πανδημίας στην ασφαλι-
στική βιομηχανία, ανέφερε πως φαίνεται 
ότι δεν επηρεάστηκε τόσο πολύ. «Σίγουρα 
υπήρξαν λειτουργικά κυρίως προβλήματα 
κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέ-
τρων, όπως είδαμε να συμβαίνει σε όλες 
τις επιχειρήσεις, αλλά η βιομηχανία έδειξε 
να κρατά γερά», είπε.
Ο κ. Αθανασιάδης πρόσθεσε πως «ως 
αγορά έχουμε πολύ γερές βάσεις οι 
οποίες είναι αποτέλεσμα της σοβαρότητας 
που δείχνουν οι εταιρείες στον τρόπο που 
λειτουργούν όπως επίσης και στο αυστηρό 
εποπτικό πλαίσιο που τις υποχρεώνει να 
λειτουργούν πάνω σε σωστές βάσεις. 
Αυτός ήταν ο λόγος που μπορέσαμε και 
αντέξαμε το σοκ που επήλθε στην οικο-
νομία».
Γεγονός είναι, συνέχισε, είναι  ότι η 
λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών 
διέπεται μέσα από κάποιους κανόνες οι 
οποίοι συχνά νιώθουμε ότι είναι πολύ 
αυστηροί, όμως σκοπός είναι οι ασφα-
λιστικές εταιρείες να είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν ακόμα και σε ένα δύσκολο 
οικονομικό περιβάλλον, εκεί όπου και οι 

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ

ΑνδρέΑς ΑθΑνΑςιΑδης: «Ως ΑγορΑ έχουμέ 
πολυ γέρές βΑςέις οι οποιές έινΑι Αποτέ-
λέςμΑ της ςοβΑροτητΑς που δέιχνουν οι 
έτΑιρέιές ςτον τροπο που λέιτουργουν 
οπΩς έπιςης κΑι ςτο Αυςτηρο έποπτικο 
πλΑιςιο που τις υποχρέΩνέι νΑ λέιτουρ-
γουν πΑνΩ ςέ ςΩςτές βΑςέις. Αυτος ητΑν 
ο λογος που μπορέςΑμέ κΑι ΑντέξΑμέ το 
ςοκ που έπηλθέ ςτην οικονομιΑ».
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ΑποτελεσμΑτΑ Α’ εξΑμήνου 2020
	 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ		 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Συνολικά	 €466,8	εκ.	(+1,3%)		 €227,7	εκ.	(-10%)
Γενικός	κλάδος	 €259	εκ.	(-0,5%)	 €107,6	εκ.	(-26%)
Κλάδος	Ζωής	 €207,8	εκ.	(+3,6%)	 €120,1	(+11,4%)
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πελάτες έχουν την περισσότερη ανάγκη. 
«Επειδή ακριβώς, λειτουργούμε μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο καταφέραμε να βγούμε 
αλώβητοι», δήλωσε χαρακτηριστικά προ-
σθέτοντας πως «μέσα σε αυτή τη δύσκολη 
περίοδο καταφέραμε να αντέξουμε, γεγο-
νός που είναι ιδιαίτερα θετικό».
Περαιτέρω, ο κ. Αθανασιάδης σημείωσε 
πως οι εταιρείες – χωρίς να το διατυμπα-
νίζουν ή να το διαφημίζουν – στάθηκαν 
δίπλα στους πελάτες τους, βοηθώντας 
όπου υπήρχε ανάγκη. Προσέφεραν 
διευκολύνσεις όπως για παράδειγμα 
στις πληρωμές εκεί όπου υπήρχε δυσκο-
λία να γίνουν, ενώ τις πιο πολλές φορές 
επικοινωνούσαν με κάθε πελάτη ξεχω-
ριστά και έβλεπαν την κάθε περίπτωση 
προσωπικά, γεγονός που τους επέτρεψε 
από τη μία να κρατήσουν το πορτφόλιο 
τους και από την άλλη να κερδίσουν την 
εκτίμηση των πελατών τους.

Ιδιωτική ασφάλιση και ΓεΣΥ
Ερωτηθείς κατά πόσο επηρέασαν τις 
ασφάλειες υγείας οι εξελίξεις στον τομέα 
μετά και την έναρξη της δεύτερης φάσης 
του ΓεΣΥ κατά την οποία προσφέρεται πλέ-

ον και η ενδονοσοκομειακή φροντίδα, ο 
κ. Αθανασιάδης απάντησε πως σε γενικές 
γραμμές φαίνεται πως ο κλάδος διατηρεί 
τα ασφάλιστρα, καθώς υπάρχει μία τάση 
αναμονής στον κόσμο μέχρι να μπορέσει 
να αποδειχθεί ότι το ΓεΣΥ θα μπορέσει να 
τους δώσει ότι ζητούν.
Πρόσθεσε πως ο πήχης ήταν ψηλά από 
τις ιδιωτικές ασφάλειες καθώς οι ιατρικές 
υπηρεσίες που λάμβανε κάποιος μέσω 
της ασφαλιστικής του ήταν πολύ υψηλής 
ποιότητας και χωρίς να περιμένει σε ου-
ρές, οπότε ο κόσμος διατηρεί τα υφιστά-
μενα ασφαλιστικά του συμβόλαια μέχρι 
να σιγουρευτεί ότι οι υπηρεσίες που θα 
λαμβάνει από το ΓεΣΥ θα είναι στο επίπεδο 
που τον ικανοποιεί. Παράλληλα, εξήγησε 
πως αν κάποιος διακόψει το υφιστάμενο 
του ασφαλιστικό συμβόλαιο ίσως να μην 
μπορεί να συνάψει ξανά το ίδιο σε μελ-
λοντικό χρόνο αφού τα δεδομένα του 
θα διαφοροποιηθούν, οπότε οι πελάτες 
διατηρούν τα συμβόλαια που έχουν.
«Εμείς πιστεύουμε ότι τα δύο συστήματα 
συμπληρώνουν το ένα το άλλο, άρα υπάρ-
χει χώρος και θα συνεχίσει να λειτουργεί 
η ιδιωτική ασφάλιση», τόνισε.

Οι πρΟκλήσεισ 
παραμενΟυν
Όσον αφορά τις προκλήσεις που κα-
λείται να αντιμετωπίσει ο κλάδος, ο 
κ. Αθανασιάδης δήλωσε πως αυτές 
παραμένουν καθώς πρόκειται για 
ένα δύσκολο περιβάλλον.
«Πέρα από το ότι ως βιομηχανία 
είναι πολύ ανταγωνιστική και ειδικά 
στην Κύπρο που λειτουργούν 30 
ασφαλιστικές εταιρείες, από εκεί και 
πέρα υπάρχουν ένα σωρό θέματα 
που μας απασχολούν καθημερινά», 
εξήγησε.
Όπως είπε καταληκτικά, «το 
νομοθετικό πλαίσιο, οι εποπτικές 
απαιτήσεις, οι ευρωπαϊκές οδηγίες 
και κανονισμοί συνεχώς αυξάνο-
νται και οι εταιρείες βρίσκονται σε 
εγρήγορση για να ανταποκριθούν, 
ενώ συνεχώς προκύπτουν εξελίξεις 
που αφορούν την ασφάλιση νέων 
τεχνολογιών όπως τα σκούτερ, τα 
ηλεκτρικά ποδήλατα, τα αυτόνομα 
οχήματα κ.α. Οι πελάτες μας γίνονται 
πιο απαιτητικοί και επιθυμούν γρή-
γορη εξυπηρέτηση χωρίς γραφειο-
κρατικές διαδικασίες και καθυστερή-
σεις και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα 
στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον που 
μας έφερε η πανδημία του κορω-
νοϊού και στο ασταθές γεωπολιτικό 
και οικονομικό περιβάλλον της 
ανατολικής Μεσογείου».
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