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Ο ρόλος
των επιχειρήσεων
στη μετά κορωνοϊό εποχή
Πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα έργο με απρόοπτο σενάριο,
πολλές εκπλήξεις και άγνωστο τέλος, βρέθηκαν να διαδραματίζουν το τελευταίο διάστημα οι κυπριακές επιχειρήσεις. Στη
μετά κορωνοϊό εποχή, συνεχίζουν να κρατούν στους ώμους
τους την οικονομία του τόπου, με τη διαφορά, όμως, ότι αυτή
τη φορά το βάρος είναι μεγαλύτερο.
Μετά το πλήγμα που δέχθηκαν λόγω του lockdown και
των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν μετά την έξαρση της
πανδημίας του κορωνοϊού, οι επιχειρήσεις ανά το παγκόσμιο
διανύουν μία κρίσιμη και δύσκολη περίοδο. Βαδίζοντας πια σε
αχαρτογράφητα νερά και αφότου έλαβαν το αναγκαίο οξυγόνο
από το κράτος μέσω των σχεδίων στήριξης που υλοποιήθηκαν,
παλεύουν να σταθούν στα πόδια τους και να κρατηθούν ζωντανές.
Την ίδια ώρα, οι προβλέψεις για ανάκαμψη της οικονομίας
είναι δυσοίωνες. Οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η ανάκαμψη
θα ξεκινήσει το 2021, ενώ οι εργοδότες δηλώνουν στο «Who
is Who» πως η ανάκτηση όλων των απωλειών και των ζημιών
τοποθετείται στις αρχές του 2022. Όλα αυτά βέβαια, εάν τα
πράγματα κυλήσουν ομαλά και δεν προκύψει ένα δεύτερο
κύμα κρουσμάτων που ίσως επιφέρει νέους περιορισμούς.
Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει τους οργανισμούς που
επιτυχημένα αντιστέκονται στις προκλήσεις και κρατούν σε
σταθερότητα την οικονομία.
Θεοδώρα Νικολάου
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Βουνό οι προκλήσεις για
τις κυπριακές επιχειρήσεις
Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου και ο Γενικός Γραμματέας
του ΚΕΒΕ, Μάριος Τσιακκής, μιλούν στο «Who is Who» για την πορεία
των επιχειρήσεων στην μετά πανδημία εποχή
ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο αντίκτυπος
της πανδημίας

A

ντιμέτωπες με ένα βουνό προκλήσεις βρέθηκαν ξαφνικά οι
κυπριακές επιχειρήσεις, μετά την
έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού. Τα
κατάλοιπα που τους άφησε η οικονομική
κρίση του 2013, σε συνδυασμό με τις
νέες εξελίξεις με την πανδημία τόσο στο
εσωτερικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο,
βρίσκουν τις επιχειρήσεις να παλεύουν να
σταθούν στα πόδια τους. Μιλώντας στο
ένθετο «Who is Who», ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου και ο
Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Μάριος
Τσιακκής, καταγράφουν τα προβλήματα
που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα
οι επιχειρήσεις μας, αναφέρονται στη
στήριξη που τους παρείχε αυτό το κρίσιμο
διάστημα το κράτος και στην επόμενη
μέρα στην μετά πανδημία εποχή.
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Μιλώντας για τον αντίκτυπο της πανδημίας στις κυπριακές επιχειρήσεις, ο
κ. Τσιακκής, ανέφερε πως δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι οι επιπτώσεις είναι έντονες και πολύ σοβαρές. «Το γεγονός ότι
για σχεδόν τρεις μήνες οι επιχειρήσεις
ήταν εντελώς κλειστές, ενώ ένα μεγάλο
ποσοστό τους μετά και την χαλάρωση των
περιοριστικών μέτρων υπολειτουργούν
στην καλύτερη περίπτωση με το 50-60%
της δυναμικής τους, σίγουρα δημιουργεί
πολύ σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και
αντοχής», πρόσθεσε. Όπως ανέφερε ο κ.
Τσιακκής σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις
έχουν μειωμένα έσοδα την ώρα που τα
έξοδά τους παραμένουν σταθερά, οπότε η
ρευστότητα τους είναι σχεδόν μηδενική.
Αυτό, συνέχισε, τους δημιουργεί πολλά
προβλήματα στο να ανταπεξέλθουν και
να νιώσουν ισχυρές για να μπορέσουν
να διανύσουν αυτή τη νέα κρίση που
βιώνουν.
Ερωτηθείς για τον αντίκτυπο του κορωνοϊού στις κυπριακές επιχειρήσεις, με τη
σειρά του ο κ. Αντωνίου είπε πως ακυρώθηκαν όλοι οι προγραμματισμοί, ανατρά-

πηκαν όλοι σχεδιασμοί και πλέον γίνεται
προσπάθεια να περισωθεί ότι μπορεί
υπό τις περιστάσεις, αξιοποιώντας στον
μέγιστο βαθμό τις ευχέρειες που δίνουν
τα πρωτόκολλα και η χαλάρωση των
περιορισμών. Οι επιχειρήσεις, πρόσθεσε,
προσπαθούν να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό τους πόρους τους με στόχο να
παραμείνουν ζωντανές και να ξεπεράσουν
αυτή τη δύσκολη περίοδο ώστε να επιστρέψουν σιγά σιγά στην κανονικότητα.
Αναφερόμενος στις προκλήσεις στην μετά
πανδημίας εποχή, ο κ. Αντωνίου τόνισε
πως πρωταρχικός στόχος και μεγαλύτερη
πρόκληση για τις κυπριακές επιχειρήσεις
είναι παραμείνουν βιώσιμες έτσι ώστε
να μπορέσουν να ανακάμψουν μόλις οι
συνθήκες το επιτρέψουν.

Η στήριξη από το κράτος
Όσον αφορά τη στήριξη που δόθηκε από
το κράτος, ο ΓΔ της ΟΕΒ, σημείωσε πως
σε πολύ μεγάλο βαθμό οι σχεδιασμοί
της Κυβέρνησης έγιναν σε συνεργασία
και συνεννόηση με την ΟΕΒ και τους
άλλους εταίρους. Τα σχέδια στήριξης,
συνέχισε, ήταν προϊόν διαβούλευσης
μεταξύ των παραγωγικών φορέων και των
Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών.
«Είδαμε ότι πραγματικά χρειάζεται ο επιχειρηματικός κόσμος χωρίς να σημαίνει
ότι δεν υπάρχουν κενά και ελλείψεις που
μέσα από διαβούλευση γίνεται προσπάθεια για να καλυφθούν και να γίνουν
διορθώσεις έτσι ώστε να χρησιμοποιούμε
τα σχέδια προς όφελος των επιχειρήσεων
και των εργαζομένων. Ένα μεγάλο μέρος
των αποφάσεων για τα σχέδια λήφθηκαν
με στόχο την προστασία της απασχόλησης
και την αποφυγή απολύσεων. Αν οι πόροι
ήταν περισσότεροι, αν είχαμε μεγαλύτερα
δημοσιονομικά περιθώρια θα μπορούσε
να ήταν πιο ισχυρή η στήριξη αλλά υπό τις
περιστάσεις ήταν ότι καλύτερο μπορούσε
να υλοποιηθεί», εξήγησε.

Οι τομείς που
δέχθηκαν
το μεγαλύτερο πλήγμα
Ο τομέας που πλήγηκε σε μεγαλύτερο βαθμό και συνεχίζει
να πλήττεται από την πανδημία,
σύμφωνα με τον κ. Τσιακκή, είναι
ο τουρισμός, αφού πολλές επιχειρήσεις μπορεί να μην ανοίξουν,
ενώ μεγάλο πλήγμα δέχθηκαν
επίσης οι αεροπορικές εταιρείες
και όσοι σχετίζονται με τα ταξίδια.
Περαιτέρω, όπως ανέφερε, ο κατασκευαστικός τομέας επηρεάστηκε
κάπως και επανεκκίνησε τώρα, ενώ
για τον τομέα τροφίμων και ποτών
σημείωσε πως όσον αφορά τουλάχιστον την εγχώρια κατανάλωση,
φαίνεται πως ο κόσμος συνεχίζει
να ψωνίζει. Ακόμα, μείωση στον
κύκλο εργασιών τους έχουν τα
εστιατόρια όπως επίσης και το
λιανικό εμπόριο, συμπλήρωσε.
Από την άλλη, σύμφωνα με τον
κ. Τσιακκή, υπάρχουν και τομείς
που δούλεψαν καλύτερα λόγω του
κορωνοϊού, όπως για παράδειγμα
οι εταιρείες που πωλούν αντισηπτικά ή προστατευτικά προϊόντα
όπως μάσκες, ή ακόμα και οι τηλεπικοινωνίες και οι τεχνολογικές
εταιρείες που σημείωσαν αύξηση
στον κύκλο εργασιών τους.
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Αναφερόμενος στο ίδιο θέμα, ο ΓΓ του
ΚΕΒΕ, είπε πως ήταν ένα θετικό στοιχείο
η κάλυψη ενός μέρους του μισθολογικού
κόστους μέσω των σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας, αλλά αυτό είναι μόνο
ένα μέρος του συνόλου των εξόδων μίας
επιχείρησης. Οπότε, εξήγησε, δεν φτάνει μόνο η στήριξη που δόθηκε για να
δημιουργήσουν κέρδος οι επιχειρήσεις
ή για να καταστούν βιώσιμες σε βάθος
χρόνου. «Από τη στιγμή που μία οικονομία
υπολειτουργεί και οι επιχειρήσεις δεν
μπορούν να λειτουργούν σε πλήρη βάση
είναι δεδομένο ότι χρειάζονται τη στήριξη
του κράτους για να μπορούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Από την άλλη όλοι καταλαβαίνουμε ότι
δεν μπορεί το κράτος να συνεχίσει να
στηρίζει σε αυτή την ένταση γιατί είναι
περιορισμένα και τα δικά του οικονομικά
περιθώρια. Γι’ αυτό, άλλωστε, πλέον η
στήριξη στράφηκε στους κλάδους της
οικονομίας που είναι υποχρεωμένες να
υπολειτουργούν σε μεγαλύτερο βαθμό
λόγω των περιοριστικών μέτρων», πρόσθεσε.

Η επόμενη μέρα
Μιλώντας για την επόμενη μέρα μετά
το τέλος της παροχής της στήριξης από
κράτος, ο κ. Αντωνίου είπε πως όλες οι
επιχειρήσεις βρίσκονται στο επόμενο
στάδιο, βλέπουν πως ανακάμπτουν, πως
επαναδραστηριοποιούνται και πως μεγιστοποιούν όλα τα δεδομένα έτσι ώστε το
συντομότερο δυνατόν να μπορέσουν να
ξαναμπούν σε συνθήκες ανάπτυξης.
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Μάριος Τσιακκής: «Ένα
από τα θετικά που επέφερε
η πανδημία, ήταν ότι
αποδείχθηκε στην πράξη
πως η τηλεργασία μπορεί
να εφαρμοστεί σε πολύ
μεγαλύτερη κλίμακα απ’ ότι
πριν».

«Δεν είναι εύκολη η επόμενη μέρα»,
συμπλήρωσε. Είναι βαθιά η πληγή,
συνέχισε, αλλά εάν καταφέρουμε με
ένα εμβόλιο είτε με ένα φάρμακο να
ελέγξουμε τον ιό τότε η δυναμική της
οικονομίας θα είναι ισχυρή και αν εκλείψουν οι αιτίες που προκάλεσαν αυτή την
κρίση τότε είναι θέμα μικρού χρονικού
διαστήματος για να υπάρξει ανάκαμψης.
«Οι δικές μας προβλέψεις, με κάποιες
ρεαλιστικές παραδοχές ρεαλιστικές, λένε
πως στο τέλος του 2021 ή στις αρχές του
2022 θα φτάσουμε το ΑΕΠ του 2019
και κάπου εκεί θα είναι επέλθει και η
ανάκτηση των θέσεων εργασίας που θα
έχουν μέχρι τότε χαθεί μέσα στα πλαίσια
της περισυλλογής των επιχειρήσεων και
των προσπαθειών τους για επιβίωση»,
εξήγησε ο κ. Αντωνίου. Η ανάκαμψη,
πρόσθεσε, θα ξεκινήσει νωρίτερα από την
άνοιξη του 2021 και η ανάκτηση όλων των
απωλειών και των ζημιών τοποθετείται
στις αρχές του 2022.

Οι προτεραιότητες
Σε ερώτηση τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις μετά το τέλος της παροχής
στήριξης από το κράτος, ο κ. Τσιακκής
από πλευράς του είπε πως το ΚΕΒΕ συμβουλεύει τα μέλη του ότι πλέον με βάση
την ισχύουσα κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η κάθε εταιρεία θα πρέπει να
κάνει έναν επανασχεδιασμό και επαναπρογραμματισμό. «Να λάβει κάποιες
αποφάσεις αυτοσυντήρησης και να προβεί σε προληπτικές κινήσεις ώστε να μην
βρεθεί στη δύσκολη θέση να κλείσει.
Για παράδειγμα, όπως έγινε και το 2013
όταν αρκετές εταιρείες μείωσαν τις ώρες
και τους μισθούς ώστε να μην προχωρήσουν σε απολύσεις. Υπάρχει βέβαια και
το ενδεχόμενο της καθολικής μείωσης
μισθών πάντα μετά από συνεννόηση με
τους υπαλλήλους για να μειωθεί το κόστος,
ενώ η άλλη επιλογή είναι να μειωθεί το
προσωπικό», πρόσθεσε.

Στα θετικά
η αξιοποίηση της
τεχνολογίας

Ο ΓΔ της ΟΕΒ, ερωτηθείς για το ποιες
είναι οι προτεραιότητες των επιχειρήσεων, είπε πως πρώτα απ’ όλα η ΟΕΒ
συμβουλεύει τα μέλη της να νοικοκυρέψουν τις εκκρεμότητες τους, να κλείσουν
όποιες ανοιχτές πληγές υπάρχουν, να
προχωρήσουν με σταδιακή διευθέτηση
των υποχρεώσεων πάνω στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία τους, να βεβαιωθούν
ότι θα υπάρχει συνέχεια της λειτουργίας
τους με ότι αυτό συνεπάγεται και να σχεδιάσουν με ρεαλισμό τον τρόπο με τον
οποίο θα επιστρέψουν στην κανονικότητα
όταν τα μέτρα αρθούν εντελώς.
Όπως ανέφερε, οι εργοδότες πρέπει να
έρθουν σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για να βεβαιωθούν
πως ότι γίνει θα είναι με τρόπο νόμιμο
και από εκεί και πέρα όσοι έχουν ζητήματα με τις τράπεζες να τα διευθετήσουν.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στα νέα επιχειρηματικά δάνεια με επιδότηση του
επιτοκίου, σημειώνοντας πως υπάρχουν
οι γνωστοί όροι και οι προϋποθέσεις, τις

οποίες πληρούν πολλές επιχειρήσεις. Τα
εν λόγω δάνεια, όπως είπε, θα συμβάλουν
στη βελτίωση της κατάστασης και στην
επιστροφή σε συνθήκες οικονομικής
κανονικότητας για πολλούς επιχειρηματίες.
Αναφορικά με το ενδεχόμενο να υπάρξουν
απολύσεις, ο ΓΔ της ΟΕΒ, είπε πως είναι
αναπόφευκτο να μην αυξηθεί η ανεργία,
αλλά τόνισε πως δεν υπάρχει περίπτωση
να δούμε 20αρια ή ποσοστά που να μην
είναι διαχειρίσιμα.

Μιχάλης Αντωνίου: «Η
ανάκαμψη θα ξεκινήσει
νωρίτερα από την άνοιξη
του 2021 και η ανάκτηση
όλων των απωλειών και των
ζημιών τοποθετείται στις
αρχές του 2022».

Ο κ. Τσιακκής ανέφερε πως ένα
από τα θετικά που επέφερε η πανδημία, ήταν ότι αποδείχθηκε στην
πράξη πως η τηλεργασία μπορεί να
εφαρμοστεί σε πολύ μεγαλύτερη
κλίμακα από πριν. «Διευκολύνει τους εργαζομένους, ενώ
βοηθά και τις εταιρείες που έχουν
πολλούς υπαλλήλους, οπότε
μειώνει τα λειτουργικά έξοδα και
παράλληλα ωθεί τις επιχειρήσεις
να αξιοποιούν περισσότερο την τεχνολογία, γεγονός που ενδέχεται
να σπρώξει και την Κυβέρνηση στο
να εκμεταλλευθεί την τεχνολογία
και στον δημόσιο τομέα», πρόσθεσε. Περαιτέρω, υπενθύμισε πως
όλες οι συναντήσεις που γίνονται
τώρα είναι με τηλεδιασκέψεις και
σημείωσε πως πρόκειται για μία
τακτική που θα μπει πιο έντονα
στους ρυθμούς μας και μετά την
πανδημία. Εκτός των άλλων, όπως
είπε, βοηθά και στο κόστος γιατί
μπορείς να συμμετέχεις σε διασκέψεις ακόμα και στο εξωτερικό
εξοικονομώντας και χρόνο και
χρήμα, γι’ αυτό και ειδικά αυτό το
κομμάτι αναμένεται ότι θα ενταθεί
πολύ περισσότερο.
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Αντιμετωπίζει την κρίση
από θέση ισχύος
Η Ελληνική Τράπεζα είναι ένας από τους κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς στην Κύπρο, παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα ανταγωνιστικών
τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών
hellenicbank.com/stegastiko. Ταυτόχρονα,
ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας παρακολουθεί συστηματικά τις προοπτικές της
οικονομίας και τους βασικούς τομείς της,
προσαρμόζοντας τις δράσεις της όπου
απαιτείται, προκειμένου να εξασφαλίσει
μεγαλύτερη παρουσία και διείσδυση σε
τομείς με θετικές προοπτικές. Επιδίωξη
της Τράπεζας είναι να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη, επενδύοντας σε
πυλώνες της οικονομίας όπως ο τουρισμός,
η υγεία, η ενέργεια, η παιδεία, τα μεγάλα
έργα υποδομής, καθώς και ο τομέας των
υδρογονανθράκων, ανάλογα με το αποτέλεσμα των γεωτρήσεων στην περιοχή.

Η επιχειρηματικότητα
είναι προσωπική υπόθεση
Η Ελληνική Τράπεζα ήταν καλά προετοιμασμένη και έτοιμη να αντιμετωπίσει την
κρίση εξαιτίας της πανδημίας Covid-19
από θέση ισχύος. Με πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας
538%) και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια
21,71%, μία από τις υψηλότερες μεταξύ
των Ευρωπαϊκών Τραπεζών, η Τράπεζα
βρίσκεται σε πολύ καλή θέση, έτοιμη να
στηρίξει βιώσιμες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αλλά και να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες
που μπορεί να παρουσιαστούν.
Η Ελληνική Τράπεζα ήταν ανέκαθεν
στην πρώτη γραμμή χρηματοδότησης της
ανάπτυξης και της μετεξέλιξης των σημαντικότερων βιομηχανιών και επιχειρήσεων
του νησιού. Εδρεύοντας σε έναν από τους
κορυφαίους θαλάσσιους κόμβους παγκοσμίως, η Ελληνική Τράπεζα έχει μακρά
παράδοση στη ναυτιλία, εξυπηρετώντας με
επιτυχία διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες εδώ
και δεκαετίες. Η επιτυχία της Τράπεζας
βασίζεται στην προσωπική, πελατοκεντρική της προσέγγιση, στην ευρεία γκάμα
ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών
που προσφέρει, καθώς και στη χρήση
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προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων
πληροφορικής και ελέγχου.

Νέες προοπτικές για δάνεια
Διαθέτοντας ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια
η Ελληνική Τράπεζα στηρίζει επιχειρήσεις
και νοικοκυριά με στόχο την επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας. Σε
αυτά τα πλαίσια, η Τράπεζα συμμετέχει
στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων για
νέα στεγαστικά δάνεια που εξήγγειλε το
Υπουργείο Οικονομικών που στοχεύει
στη στήριξη νοικοκυριών για σύναψη
δανείων με σκοπό την ιδιοκατοίκηση. Το
σχέδιο αφορά επιδότηση μέχρι 1.5% του
επιτοκίου για τέσσερα χρόνια σε δάνεια
που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από την
1η Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου και
δεν υπερβαίνουν τις €300.000. Από το
σχέδιο εξαιρούνται στεγαστικά δάνεια
των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται
με άλλα ειδικά σχέδια της κυβέρνησης,
όπως επίσης και οι αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων δανείων. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.

Η Ελληνική Τράπεζα έχει υιοθετήσει μια
πελατοκεντρική οργανωτική δομή, προκειμένου να καλύψει πλήρως το σύνολο
των αναγκών και απαιτήσεων της ευρείας
και ποικίλης πελατειακής της βάσης. Η
Τράπεζα λειτουργεί έναν αριθμό επιχειρηματικών κέντρων, τα οποία σε συνεργασία
με άλλες μονάδες του Ομίλου έχουν τη
δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες που
προκύπτουν από το ευρύ χαρτοφυλάκιο
των πελατών της. Ο Τομέας Μεγάλων
επιχειρήσεων και ο Τομέας Επιχειρήσεων
της Ελληνικής Τράπεζας εξυπηρετούν
όλες τις ανάγκες των επιχειρηματικών
πελατών της.
Ο στόχος τους είναι η συνεχής αναβάθμιση και επέκταση της επιχειρηματικής
σχέσης με τους εταιρικούς πελάτες, τις
δημόσιες επιχειρήσεις και τους ημικρατικούς οργανισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο
βασικό μέλημα είναι η προσφορά όσο το
δυνατόν καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες, καθώς και ολοκληρωμένων λύσεων
μέσω του συνόλου των προϊόντων και
υπηρεσιών που προσφέρει η Τράπεζα,
ανταποκρινόμενη στις συνεχώς μεταβαλλόμενες χρηματοοικονομικές ανάγκες των
πελατών της.
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Μεγάλη ποικιλία επενδυτικών
λύσεων
Περί τα τέλη του 2019 η Ελληνική Τράπεζα
ανακοίνωσε μία αποκλειστική συμφωνία με
την Allianz Global Investors, για την οποία
θα ενεργεί ως Διανομέας για το πακέτο
των ενεργά διαχειριζόμενων αμοιβαίων
κεφαλαίων της στην Κύπρο.
Η επιλογή της Ελληνικής Τράπεζας από
έναν Διαχειριστή Ενεργητικού Κατηγορίας
1 όπως η Allianz Global Investors, αποτελεί
τεράστια ψήφος εμπιστοσύνης στον Οργανισμό και στην ικανότητά του να μεγιστοποιεί
τις ευκαιρίες και να ανταποκρίνεται στις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ευρύτερο
επενδυτικό κοινό.
Η συμφωνία ήταν ορόσημο για την ανάπτυξη του Ιδιωτικού Τραπεζικού Τομέα
του Οργανισμού, παρέχοντας πρόσβαση σε
εξειδικευμένες λύσεις που θα υποστηρίξει το
ευρύ πελατολόγιο (High Net Worth, Mass
Affluent και Retail) της τράπεζας.
Έρχεται, μάλιστα, σε μια εποχή που το περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων συνεχίζει να
μεταβάλλει τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές των πελατών, εξερευνώντας βιώσιμες
εναλλακτικές στις παραδοσιακές τραπεζικές
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καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Μέσω της συμφωνίας αυτής, οι πελάτες της
Ελληνικής Τράπεζας αποκτούν πρόσβαση
σε ένα σύνολο επενδυτικών λύσεων που
περιλαμβάνουν ενεργά διαχειριζόμενα
Αμοιβαία Κεφάλαια, διαφόρων τάσεων
ανάληψης ρίσκου, κατηγοριών ενεργητικού
και γεωγραφικών θέσεων. Αυτές παρέχονται από έναν Διαχειριστή Ενεργητικού με
παγκόσμια κάλυψη και στοιχεία ενεργητικού
υπό διαχείριση άνω των €500 δις. Πέραν
της ευθύνης απέναντι στους μετόχους, πρωταρχικός στόχος της Ελληνικής Τράπεζας
είναι να αποτελεί έναν έμπιστο σύμβουλο
για τους πελάτες της, ώστε να πετύχουν τους
στόχους της ζωής τους και να διατηρήσουν
τον πλούτο τους.

Διεθνής τραπεζική
Το Τμήμα Διεθνούς Τραπεζικής της Ελληνικής Τράπεζας συνεχίζει να ακολουθεί
μια πορεία ανάπτυξης. Μέσω μιας ευρείας
γκάμας υπηρεσιών που υποστηρίζονται
από προηγμένη τεχνολογία και έμπειρο
προσωπικό, το Τμήμα Διεθνούς Τραπεζικής
παρέχει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε εταιρικούς, θεσμικούς και

ιδιώτες πελάτες από όλο τον κόσμο. Στόχος
του Τμήματος Διεθνούς Τραπεζικής είναι
να συνεχίσει να επεκτείνει τις διεθνείς του
δραστηριότητες, ενισχύοντας τις επιχειρηματικές του σχέσεις με τους συνεργάτες και
τους πελάτες του Ομίλου.
Το Τμήμα Διεθνούς Δανεισμού δημιουργήθηκε πριν από πέντε χρόνια, ως μέρος της
στρατηγικής πρωτοβουλίας της Τράπεζας
για την αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης
σε διεθνείς αγορές. Ο στόχος του τμήματος
είναι η οικοδόμηση ενός επαρκώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου από κοινοπρακτικά δάνεια από διάφορες χώρες και
τομείς της οικονομίας.

VIEW IN
Tηλέφωνο: 8000 9999
 ιεύθυνση: Γωνία Λεωφ.
Δ
Λεμεσού & Αθαλάσσης, 2025
Στρόβολος, Τ.Θ. 24747, 1394
Λευκωσία
contact@hellenicbank.com
www.hellenicbank.com

Hermes Airports

Στρατηγικός εταίρος για
τον κυπριακό τουρισμό
Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες στη μετά Covid-19 εποχή

Η

Hermes Airports Ltd είναι μία
διεθνής κοινοπραξία εννέα
εταιρειών από την Κύπρο και
το εξωτερικό, με έδρα την Κύπρο, που
ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό το κτίσιμο
και τη διαχείριση των Διεθνών Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου, βάσει μίας
25ετούς σύμβασης παραχώρησης που
υπογράφηκε με την Κυπριακή Δημοκρατία – της πρώτης και μεγαλύτερης στο
είδος της στην ιστορία της χώρας μας.
Με έμφαση στην καινοτομία και την ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Κύπρου,
η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα για
την ανάπτυξη του τουρισμού, το 2008
η Hermes Airports παρέδωσε προς
χρήση το καινούργιο κτήριο του Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου και το 2009
το καινούργιο κτήριο του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας, αμφότερα σύμφωνα
με τα χρονικά πλαίσια και τον προϋπολογισμό που είχαν συμφωνηθεί. Τα
αεροδρόμια αποτελούν δύο σύγχρονες
εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης και
τελευταίας τεχνολογίας, που εκσυγχρονίζονται συνεχώς με νέες υποδομές και
υπηρεσίες, με στόχο να προσφέρουν μια
αναβαθμισμένη εμπειρία στους επισκέπτες και τους χρήστες τους.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, η
Hermes Airports εμπλουτίζει τα κυπριακά αεροδρόμια με ποικίλα έργα στο
πλαίσιο του σχεδιασμού “Sense of Place”
(Αίσθηση του Χώρου), ο οποίος στοχεύει
στον εμπλουτισμό των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου με μια πολυεπίπεδη
αισθητηριακή προβολή της κυπριακής
κουλτούρας, αίσθησης και παράδοσης,
δίνοντας στον επισκέπτη μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της χώρας μας.
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος,
ολοκληρώθηκε πρόσφατα στο Αεροδρόμιο της Πάφου ένα έργο τέχνης σε
μορφή γκράφιτι, το οποίο απεικονίζει
εξελικτικά την κυπριακή ιστορία και
παράδοση όπως εμφανίζεται στην πόλη
και επαρχία της Πάφου, αντικατοπτρίζοντας σκηνές της πόλης συνδέοντας με
ένα καλλιτεχνικό και ιδιαίτερο τρόπο το
παρελθόν με το σήμερα.
Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη σχεδιασμοί για την εγκατάσταση διαδραστικών προβολών με εικόνες της Κύπρου
καθώς και τρισδιάστατων εκμαγείων
που θα αποτελούν αντίγραφα αρχαίων
αντικειμένων που φιλοξενούνται στα
κυπριακά μουσεία.
Στη μετά COVID-19 εποχή, έχοντας
Λεπτομέρεια από
το νέο γκραφίτι στο
Αεροδρόμιο Πάφου.

ανοίξει εκ νέου από τον περασμένο
Ιούνιο τα δύο αεροδρόμια μετά την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων,
η Hermes Airports επικεντρώνεται στην
στήριξη της αεροδρομικής κοινότητας
και την επανάκτηση της συνδεσιμότητας
της Κύπρου, εστιάζοντας περισσότερο
από ποτέ, σε νέες μορφές τουρισμού,
νέες αγορές και στην καθιέρωση του
ολόχρονου τουρισμού στη χώρα μας.

Εργοδότης Προτίμησης
Οι εργαζόμενοι αποτελούν την κινητήριο
δύναμη της εταιρείας για την επίτευξη
των στόχων της και ως τέτοιοι αντιμετωπίζονται. Η Hermes Airports ξεχωρίζει
εξάλλου και ως εργοδότης προτίμησης,
χάρη σε μια σειρά από βέλτιστες και
καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόζει
για την ανάπτυξη της ανθρωποκεντρικής
κουλτούρας μεταξύ του προσωπικού της
και την επίτευξη εξαιρετικών επιδόσεων,
με την ενεργό συμμετοχή του προσωπικού, μέσα από την εφαρμογή δεικτών
απόδοσης (KPIs).
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κυπριακών αεροδρομίων απέσπασε το
2019 τιμητική διάκριση στον 5ο Παγκύπριο Διαγωνισμό Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης που διοργάνωσε το Παγκύπριο
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
(ΠΣΣΕ).
Ανάμεσα στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Αειφορίας, ξεχωρίζει
η διαχρονική στήριξη του προγράμματος
«Μαγειρεύω και Προσφέρω» του Sophia
Foundation για τα παιδιά της Κύπρου,
μέσω του οποίου η διαχειρίστρια εταιρεία επιχορηγεί τα καθημερινά γεύματα
για μαθητές δύο σχολείων που βρίσκονται κοντά στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Ακόμη, η Hermes έχει καθιερώσει
τo πρόγραμμα «Μπορώ να Πετάξω» και
συμμετέχει στην ετήσια δράση «Αυτισμός
στον Αέρα», τα οποία στοχεύουν στην
εξοικείωση των ατόμων με αυτισμό με
τη διαδικασία ενός αεροπορικού ταξιδιού. Παράλληλα, μέσα από ολιστικές
δράσεις και προηγμένες υποδομές, που
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη λειτουργία του πρώτου δημόσιου, ειδικά
Ενδεικτικές της επιμονής στην αριστεία
και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, είναι οι διακρίσεις
που έχει αποσπάσει σχετικά η Hermes
Airports τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα
στις οποίες ξεχωρίζει το πλατινένιο
επίπεδο στο κορυφαίο διεθνώς πρότυπο
“Investors in People”, ως απόδειξη της
δέσμευσής της στο ανθρώπινο δυναμικό
της εταιρείας. Πρόκειται για το τέταρτο
και υψηλότερο επίπεδο του “Investors
in People”, του διεθνούς προτύπου για
τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
που καθορίζει τι χρειάζεται μια εταιρεία
ώστε να καθοδηγήσει, να υποστηρίξει και να διοικήσει ικανοποιητικά το
προσωπικό της προκειμένου να πετύχει
σημαντικά αποτελέσματα. Παράλληλα,
τον Ιούνιο του 2019 η Hermes Airports
κατέκτησε το διεθνές Βραβείο Αριστείας
στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
(HR Excellence), το οποίο απονέμεται
στα άτομα και τα τμήματα Ανθρώπινου
Δυναμικού των μελών του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων (ACI Europe),

αναγνωρίζοντας τα εξαιρετικά επίπεδα
πρακτικών, ηγεσίας και διαχείρισης.

Προσήλωση στη βιώσιμη
ανάπτυξη
Άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό
σύνολο και με καταλυτική δραστηριότητα για την εθνική οικονομία και το
ΑΕΠ της χώρας, η Hermes Airports,
καλύπτει τα τελευταία χρόνια ένα ευρύ
φάσμα δραστηριοτήτων στη βάση της
«Ατζέντας 2030» και των 17 Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν θέσει τα
Ηνωμένα Έθνη για να καταπολεμήσουν
τις παθογένειες διεθνώς.
Έχοντας προσαρμόσει τους 17 αυτούς
στόχους στις ανάγκες της κυπριακής
κοινωνίας, η Hermes Airports εφαρμόζει
στοχευμένα προγράμματα, συχνά σε
συνεργασία με άλλους οργανισμούς ώστε
να μεγιστοποιείται το όφελος, σε ζητήματα όπως το περιβάλλον, η φτώχεια, η
ανισότητα και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για τις ενέργειές
της αυτές, η διαχειρίστρια εταιρεία των

Η Hermes Airports ήταν η νικήτρια του
βραβείου Αριστείας στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού του ACI Europe.

Η Hermes Airports απέσπασε τιμητική
διάκριση στον 5ο Παγκύπριο Διαγωνισμό ΕΚΕ.
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εξοπλισμένου αποδυτηρίου για άτομα
με αναπηρία (Changing Place) στην
Κύπρο, η Hermes Airports έχει καταστήσει τα αεροδρόμια Λάρνακας και
Πάφου ιδιαίτερα φιλικά στα άτομα με
αναπηρίες, κάτι που αναγνωρίστηκε και
από το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων
της Ευρώπης (ACI Europe), το οποίο
απένειμε στην Hermes το βραβείο του
Πιο Προσβάσιμου Αεροδρομίου της
Ευρώπης για τη Λάρνακα (2017) και
την Πάφο αντίστοιχα (2018).

Περιβαλλοντικές
Προκλήσεις
Στη βάση της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας που ανακοίνωσε πρόσφατα η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάδειξη
της ηπείρου σε κλιματικά ουδέτερη έως
το 2050, η Hermes έχει υιοθετήσει μια
νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική στον
τομέα του περιβάλλοντος, η εφαρμογή
της οποίας έχει ήδη ξεκινήσει. Ενδεικτικά, στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των εκπεμπόμενων
ρύπων, η Hermes προχώρησε τον Ιούνιο
του 2019 στην υπογραφή της συλλογικής
δέσμευσης NetZero2050 για μηδενικές
εκπομπές ρύπων έως το 2050, ανάμεσα
σε 194 αεροδρόμια σε 24 χώρες.
Άλλες ενέργειες που έχει κάνει ως διαχειρίστρια εταιρεία για την αντιμετώπιση
των περιβαλλοντικών προκλήσεων από
τα αεροδρόμια είναι, μεταξύ άλλων, η
εγκατάσταση ψυγείων νερού για μείωση
της χρήσης πλαστικών μπουκαλιών, η
αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων
με λαμπτήρες LED, καθώς και η σταδιακή αντικατάσταση του στόλου των
οχημάτων εντός των αεροδρομίων από
ηλεκτροκίνητα, η εγκατάσταση σταθμών
μέτρησης του θορύβου στις περιοχές
πέριξ των αεροδρομίων και η υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης
της πανίδας γύρω από τον αερολιμένα
Λάρνακας, με στόχο την προσαρμογή
της πτητικής δραστηριότητας έτσι ώστε
να προκαλεί τη λιγότερη δυνατή στους
γύρω βιότοπους.
Παράλληλα, συμβάλλοντας στην επίτευξη
των στόχων που έχει θέσει η Κύπρος για
πράσινη ανάπτυξη, η Hermes Airports
προωθεί τη δημιουργία φωτοβολταϊκών
πάρκων στα αεροδρόμια Λάρνακας και
Πάφου, η οποία υπολογίζεται να επιφέρει περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας
κατά 25% και 30% αντίστοιχα.
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Η επόμενη μέρα: Ζώντας με τον Covid-19
Ο τομέας των μεταφορών, των ταξιδιών
και του τουρισμού είναι αυτός που έχει
πληγεί περισσότερο από οποιονδήποτε
άλλο και σε πολύ μεγάλο βαθμό από το
ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19.
Ιδιαίτερα η Hermes Airports, ως διαχειρίστρια εταιρεία των δύο κυπριακών αεροδρομίων, ήταν μία από τις κυπριακές
εταιρείες που δέχθηκαν πολύ σοβαρό
πλήγμα από την πανδημία. Παρά τον σχεδόν μηδενικό κύκλο εργασιών, η Hermes
Airports επωμίστηκε το κόστος διατήρησης των αεροδρομίων σε λειτουργία,
ώστε να εξυπηρετήσει τις πτήσεις επαναπατρισμού και φορτίου στη διάρκεια της
πανδημίας, συμβάλλοντας έτσι μεταξύ
άλλων στην ομαλή τροφοδοσία της
κυπριακής αγοράς και την επιστροφή
πολιτών στην πατρίδα τους.
Στη μετά Covid-19 εποχή, και καθώς τα
αεροδρόμια έχουν ανοίξει εκ νέου από
τις 9 Ιουνίου, η Hermes Airports, έχει
εφαρμόσει μια σειρά από μέτρα που
εστιάζουν στην επανάκτηση της εμπιστοσύνης τόσο των επιβατών όσο και του
προσωπικού που κινείται καθημερινά
στα αεροδρόμια, προκειμένου σταδιακά
να επανέλθει η ομαλότητα. Τα μέτρα
περιλαμβάνουν την θέσπιση συχνότερων
και πιο εντατικών καθαρισμών όλων
των δημόσιων χώρων στα αεροδρόμια,
την εγκατάσταση δεκάδων σταθμών
απολύμανσης εντός των κτηρίων, την
υποχρεωτική χρήση μάσκας καθόλη τη
διάρκεια της παραμονής σε αυτά, τον
θερμομετρικό έλεγχο όλων των επιβατών
που εισέρχονται στα αεροδρόμια με ειδικές θερμοκάμερες και την άδεια εισόδου
αποκλειστικά σε επιβάτες και προσωπικό
των αεροδρομίων και όχι σε επισκέπτες.
Παράλληλα, στα αεροδρόμια Λάρνακας
και Πάφου υπάρχει ειδική σήμανση που
υπενθυμίζει διαρκώς στους επιβάτες
να τηρούν τα μέτρα και τις φυσικές
αποστάσεις, ενώ τα καθίσματα έχουν
διαμορφωθεί αναλόγως, προκειμένου
οι καθήμενοι να έχουν απόσταση ο ένας
από τον άλλο.
Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η Hermes
Airports, στη νέα, περίπλοκη και ιδιαίτερα ρευστή εποχή που έχει ανατείλει μετά
την πανδημία, εστιάζει στη στήριξη τόσο
του προσωπικού της, όσο και ολόκληρης
της πολυπρόσωπης αεροδρομικής κοινότητας και των εταιρειών που συνθέτουν
τη λειτουργία των αεροδρομίων. Παρά
τη δραματική μεταβολή των δεδομένων,
λίγους μόνο μήνες μετά το κλείσιμο
της καλύτερης ιστορικά χρονιάς για τον

κυπριακό τουρισμό και τα αεροδρόμια
(το 2019 καταγράφηκε ρεκόρ κίνησης
με 11 εκατ. επιβάτες στα αεροδρόμια
Λάρνακας και Πάφου), η διαχειρίστρια
εταιρεία δεν έχει αλλάξει τη στρατηγική
της, αλλά βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, προχωρώντας με σταθερά βήματα
προς την επανάκτηση της δραστηριότητάς της στα αμέσως επόμενα χρόνια και
το χτίσιμο της επόμενης μέρας, με πίστη
ότι οι αερομεταφορές έχουν διαχρονικά
την ικανότητα να επανέρχονται, μετά
από κάθε μικρή ή μεγαλύτερη κρίση που
προκύπτει.
Αν και ο όλος προγραμματισμός των
αεροπορικών εταιρειών εξαρτάται άμεσα
από την ζήτηση και τα επιδημιολογικά
δεδομένα στην Κύπρο και το εξωτερικό,
εντούτοις υπάρχει αισιοδοξία ότι στο
επόμενο διάστημα μπορεί να ανακτηθεί
ένα σημαντικό μέρος της απολεσθείσας
επιβατικής κίνησης και σταδιακά μπορούν να επιστρέψουν οι θετικοί δείκτες
που κατέγραψε ο κυπριακός τουρισμός
τα τελευταία δέκα χρόνια.
Παράλληλα, η Hermes Airports, μέσα
από μια σειρά εστιασμένων σχεδιασμών
και συνεργασιών, στηρίζει την προώθηση
ενός νέου μοντέλου για το κυπριακό
τουριστικό προϊόν, περισσότερο προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες
των ταξιδιωτών, που θα εστιάζει μεταξύ
άλλων τους τομείς του εναλλακτικού
τουρισμού και των μεμονωμένων ταξιδιωτών (individual travelers). Πεποίθηση των
στελεχών της διαχειρίστριας εταιρείας
είναι ότι η κρίση του κορωνοϊού μπορεί
και πρέπει να ειδωθεί και ως μια ευκαιρία
για αναδιάρθρωση, που θα προσφέρει
επιπλέον πρόσβαση σε νέες αγορές
πέραν των τετριμμένων, αλλά και θα
καθιερώσει τον χειμερινό και ολόχρονο
τουρισμό στη χώρα μας.
Ενδεικτική της εμπιστοσύνης της
αεροπορικής αγοράς στις προοπτικές
της χώρας μας και στη δυναμική των
κυπριακών αεροδρομίων, είναι η επιλογή
της Wizz Αir τον περασμένο Μάιο να
εγκαταστήσει βάση στο αεροδρόμιο
Λάρνακας με τρία αεροσκάφη, προτού
καν ανοίξουν τα αεροδρόμια. Πρόκειται
για μία κίνηση την οποία η Hermes
Airports προωθούσε εδώ και πολύ καιρό
και η οποία θα ενισχύσει σημαντικά την
συνδεσιμότητα της Κύπρου και μάλιστα
με προορισμούς στους οποίους στοχεύει
η εθνική στρατηγική για τον τουρισμό,
ενώ θα δημιουργήσει και σημαντικό
αριθμό νέων θέσεων εργασίας.

Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα «Μπορώ να Πετάξω» για την εξοικείωση των
ατόμων με αυτισμό

Συμμετοχή στην εκστρατεία «Let’s Do It Cyprus»
για την εκπαίδευση μαθητών γύρω από την
κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης.

Στηρίζοντας την Χριστουγεννιάτικη
γιορτή που διοργάνωσε το Σοφία
για τα Παιδιά.

VIEW IN
Διεθνής Αερολιμένας
Λάρνακας, Τ.Θ. 43027, Τ.Κ. 6650
Λάρνακα, Κύπρος
Τηλ. 77778833 (τοπικές κλήσεις)
+35725123022 (διεθνείς κλήσεις)
info@hermesairports.com
www.hermesairports.com

Η Hermes Airports υπογράφει τη συμφωνία Net Zero 2050 στο ACI Europe Annual
General Assembly and Congress που διοργάνωσε στη Λεμεσό.

Facebook, Twitter, Youtube,
Instagram: Cyprus Aeropolis
Linkedin: Hermes Airports
WHO iS WHO 15

ΑΝΑΛΥΣΗ

Η επίδραση του Covid-19
στην κυπριακή οικονομία
Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής
για το 2021-2023 το κυπριακό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 7% το 2020, ενώ
η ανάκαμψη το 2021 θα φτάσει το 6% το 2021, κάτι που καταδεικνύει ότι η οικονομία
δεν θα ανακάμψει πλήρως τον επόμενο χρόνο.
Του ΤΑΣΟΥ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗ

Η

ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας το δεύτερο εξάμηνο του
2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020
παρουσίαζε σημάδια επιβράδυνσης,
κάτι το οποίο είχε καταγραφεί και στις
εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τα περιοριστικά μέτρα που είχαν υιοθετηθεί στη χώρα μας για περιορισμό της
εξάπλωσης του κορωνοιού, οδήγησαν
στην αδρανοποίηση των παραγωγικών
μονάδων του τόπου, πλήττοντας τα δημόσια οικονομικά.

Οι αρνητικές εκτιμήσεις
Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής
για το 2021-2023 το κυπριακό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 7% το 2020,
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ενώ η ανάκαμψη το 2021 θα φτάσει το
6% το 2021, κάτι που καταδεικνύει ότι
η οικονομία δεν θα ανακάμψει πλήρως
τον επόμενο χρόνο (υπενθυμίζεται ότι οι
εκτιμήσεις για την προ κορωνοιού εποχή
αναφέρονταν σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης
κοντά στο 3%). Αυτό συμβαδίζει με τις
εκτιμήσεις του ΔΝΤ σε ό,τι αφορά την
Ευρώπη, η οποία φαίνεται να πλήττεται περισσότερο οικονομικά. Την ίδια
στιγμή, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται

Το ποσοστό ανεργίας
αναμένεται να αυξηθεί
στο 9%, τροφοδοτούμενο
κυρίως από τη μείωση
της απασχόλησης στην
ξενοδοχειακή βιομηχανία.

να αυξηθεί στο 9%, τροφοδοτούμενο
κυρίως από τη μείωση της απασχόλησης
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να
μειωθεί κατά 7,2% το 2020, με την Κυβέρνηση να προσπαθεί να την αντικαταστήσει
με αύξηση των κρατικών δαπανών και τη
δημόσια κατανάλωση να αυξάνεται κατά
12,5%. Όπως ήταν αναμενόμενο, για το
2020 καταγράφεται σημαντική αύξηση
του ποσοστού του δημόσιου χρέους προς
το ΑΕΠ, το οποίο για το έτος αναμένεται
να φτάσει σχεδόν το 117% (το 2020 και
οι δύο συνιστώσες του ποσοστού δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ δρουν αρνητικά,
εφόσον το δημόσιο χρέος αυξήθηκε και
το ΑΕΠ της χώρας μειώνεται). To 2021
το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί
στο 103% του ΑΕΠ, εφόσον θα υπάρξει
ανάκαμψη και ενδεχομένως το κράτος
να προσδοκά σε σημαντικά έσοδα από
την πώληση χαρτοφυλακίου δανείων από
την ΚΕΔΙΠΕΣ.
Οι εξαγωγές και η εξωτερική ζήτηση
έχουν πληγεί σημαντικά από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν, τα
οποία μερικώς βρίσκονται ακόμη σε ισχύ.
Η οικονομία καλείται να αντιμετωπίσει
σημαντικές προκλήσεις. Οι επιχειρήσεις
καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα πολύ
δύσκολο περιβάλλον, η εξωτερική ζήτηση
και οι επενδύσεις από το εξωτερικό βρίσκονται ακόμη στον πάγο και τα δημόσια
οικονομικά πιέζονται.
Τα δημόσια οικονομικά δοκιμάζονται
εφόσον η κυβέρνηση καλέστηκε να επιχορηγήσει τις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση
τους κατά τη διάρκεια της καραντίνας, με
την ελπίδα ότι με την άρση των περιοριστικών μέτρων θα επανέλθει σε σύντομο
χρονικό διάστημα η επιχειρηματική
ομαλότητα.

Η Κύπρος δε διαθέτει την εσωτερική
οικονομία ή τα οικονομικά χαρακτηριστικά, που θα επιτρέψουν μια απότομη
ανάκαμψη. Τέτοιας μορφής ανάκαμψη
ενδεχομένως να δούμε σε χώρες, όπως
η Κίνα με τη μεγάλη εσωτερική ζήτηση,
κάτι που καταγράφεται στις εκτιμήσεις
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμέιου, αν
και είναι πολύ πιθανόν να επηρεαστεί η
εξαγωγική διαδικασία.
Στη χώρα μας η πορεία ανάκαμψης αναμένεται να είναι σταδιακή με σημαντικό
ρυθμό ανάκαμψης το 2021, όμως όλα θα
εξαρτηθούν από τα υγειονομικά δεδομένα

σε Κύπρο και εξωτερικό. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, μετά από τις πρόσφατες
χρονιές θετικών ρυθμών ανάπτυξης η
κυπριακή οικονομία παρουσίαζε σημάδια
κόπωσης και πριν την εξάπλωση του ιού,
με όλες τις εκτιμήσεις να αναφέρονταν
σε επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Οι τομείς με μεγάλη
συνεισφορά στο ΑΕΠ
Τομείς που συνεισφέρουν σε σημαντικό
βαθμό στο ΑΕΠ της χώρας έχουν πληγεί
σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση

Η ιδιωτική κατανάλωση
αναμένεται να μειωθεί
κατά 7,2% το 2020, με την
Κυβέρνηση να προσπαθεί
να την αντικαταστήσει
με αύξηση των κρατικών
δαπανών και τη δημόσια
κατανάλωση να αυξάνεται
κατά 12,5%.
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τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό,
ειδικά με χώρες που η Κύπρος έχει σημαντικές οικονομικές σχέσεις (σε αυτές τις
περιπτώσεις πρέπει να εξετάζεται και η
επιδημιολογική εικόνα στην άλλη χώρα,
εφόσον δημιουργούνται περιορισμοί
στους πολίτες της κυρίως όσον αφορά
τα αεροδρόμια).
Τουρισμός, κατασκευές και κτηματαγορά,
υπηρεσίες και ναυτιλία , ίσως σε λιγότερο
βαθμό, προσπαθούν και πάλι να βρουν
το «βηματισμό τους». Αρκετές είναι οι
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες
κάνουν δεύτερες σκέψεις αν είναι προς το
συμφέρον τους να ανοίξουν, εφόσον αγορές κλειδιά όπως το Ηνωμένο Βασίλειο
και η Ρωσία παραμένουν κλειστές.
Ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο
κατά το οποίο όλες οι τουριστικές αγορές
ανοίξουν και τα αεροδρόμια επαναλειτουργήσουν υπάρχει και το ζήτημα της
ψυχολογίας των ταξιδιωτών που ενδεχομένως να προβληματίζονται για τη
διενέργεια ταξιδιών την καλοκαιρινή
περίοδο. Σημαντικό στοίχημα παραμένει
η επέκταση της τουριστικής περίοδού
και η αντιμετώπιση της εποχικότητας,
ώστε να περιοριστούν οι απώλειες για το
2020 και να δημιουργηθούν προοπτικές
ισχυρής ανάκαμψης το 2021.
H εξωτερική ζήτηση στον τομέα των
ακινήτων έχει μειωθεί σημαντικά εφόσον
πολλοί επενδυτές ενδεχομένως να αναβάλλουν για αργότερα τις επενδύσεις τους
ενώ άλλοι αναμένουν το πώς θα κινηθεί η
αγορά μετά την άρση των περιοριστικών
μέτρων για να πάρουν τις αποφάσεις
τους. Οπότε ένα από τα στοιχήματα της
επόμενης μέρας είναι τουλάχιστον η
αποκατάσταση της ζήτησης για ακίνητα
από ξένους αγοραστές και όχι μόνο για
σκοπούς πολιτογράφησης.
O τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αναδιαρθρώθηκε τα τελευταία
χρόνια και προσαρμόστηκε στις νέες ανάγκες των επιχειρηματιών, των επενδυτών αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.
Υιοθετήθηκαν αυστηρές οδηγίες σε σχέση
με τις οδηγίες αποδοχής πελατών
και αναπτύχθηκαν νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως τα επενδυτικά
ταμεία. Η χώρα κατάφερε να παραμείνει ένα ανταγωνιστικό χρηματοοικονομικό κέντρο και ο τομέας αποτελεί σταθερό αιμοδότη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.
Από την αρχή του χρόνου παρουσιαζόταν
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μείωση στον αριθμό εγγραφής εταιρειών,
κάτι που έγινε πιο έντονο, εξαιτίας της
εξάπλωσης του ιού. Ενδεχομένως να
έφτασε η στιγμή για επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής του τομέα, ειδικά
αν σε ευρωπαϊκό επίπεδο υιοθετηθεί
η κοινή φορολογική βάση για όλα τα
κράτη μέλη.

Αναγκαία η δημιουργία
ενός νέου οικονομικού
μοντέλου
H αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων
και η δημιουργία ενός νέου οικονομικού
μοντέλου παρουσιάζεται πιο έντονα σε
περιόδους κρίσεων. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι πιο
εύκολο να γίνουν όταν υπάρχουν θετικοί
ρυθμοί ανάπτυξης και πλεονάσματα.
Πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπήρξαν

Όπως ήταν αναμενόμενο,
για το 2020 καταγράφεται
σημαντική αύξηση του
ποσοστού του δημόσιου
χρέους προς το ΑΕΠ,
το οποίο για το έτος
αναμένεται να φτάσει
σχεδόν το 117%.

μεταρρυθμίσεις, όπως το Γενικό Σύστημα
Υγείας, όμως πολλά πρέπει να γίνουν για
να μπορούμε να μιλούμε για ένα φιλικό
επιχειρηματικό περιβάλλον.
Η δημιουργία μιας ευέλικτης και αποδοτικής κρατικής μηχανής ενισχύει το επιχειρηματικό περιβάλλον και την ποιότητα
των υπηρεσιών, που προφέρονται προς
τους πολίτες. Είναι γι αυτό το λόγο, που
θα πρέπει να προωθηθούν τα νομοσχέδια που αφορούν στη μεταρρύθμιση του
κρατικού μηχανισμού και της υιοθέτησης
απλών και σύντομων διαδικασιών, με την
ενίσχυση ταυτόχρονα της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. Η εξάπλωση του ιού
κατέδειξε ότι μπορούμε να προσαρμοστούμε στη νέα τάξη πραγμάτων και
στη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και
ελπίζω ότι αυτή η δυναμική που δημιουργήθηκε θα συνεχιστεί.
Κύριο χαρακτηριστικό του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος είναι η αβεβαιότητα και ως εκ τούτου, οι πιο πάνω
εκτιμήσεις μπορούν να ανατραπούν προς
το αρνητικό, αν για παράδειγμα υπάρξει
ένα νέο κύμα εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Την ίδια στιγμή, παραμένουν οι προκλήσεις που υπήρχαν και πριν τον κορωνοϊό,
όπως οι πολιτικές προστατευτισμού και
η λήξη της μεταβατικής περιόδου για
το Brexit, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
αναμένεται το αποτέλεσμα της εκλογικής
διαδικασίας στις ΗΠΑ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Δώσαμε το αναγκαίο οξυγόνο
για να επέλθει η ανάκαμψη
Ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, ξεκαθαρίζει πως σε περίπτωση
δεύτερου κύματος της πανδημίας μια οικονομική στήριξη αυτού του βεληνεκούς
σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθεί
ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΥΠΕ

Τ

ο αναγκαίο οξυγόνο τόσο στους
εργαζόμενους όσο και στις επιχειρήσεις έδωσε η Κυβέρνηση ώστε
να στηριχθούν και να καταφέρουν όχι
μόνο να σηκωθούν στα πόδια τους αλλά
και να επαναδραστηριοποιηθούν και να
επέλθει η ανάκαμψη. Αυτό ανέφερε σε
συνέντευξή του στο ένθετο «Who is Who»,
ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος
Πετρίδης, μιλώντας για τα μέτρα που υλοποίησε το κράτος για στήριξη της οικονομίας αυτούς τους δύσκολους μήνες μετά
την έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού.
Ο Υπουργός διαμήνυσε πως είμαστε πιο
προετοιμασμένοι σε περίπτωση ενός
δεύτερου κύματος της πανδημίας, κάτι το
οποίο βέβαια απεύχετε, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η ανταπόκριση της Κυβέρνησης
θα είναι σίγουρα διαφορετική καθότι μια
οικονομική στήριξη αυτού του βεληνεκούς
είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθεί.
Περαιτέρω, τονίζει ότι η προσπάθεια
είναι να μην ληφθούν μέτρα και πολιτικές
οι οποίες θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις
στην κατανάλωση, όπως για παράδειγμα
η επιβολή μειώσεων στους μισθούς των
δημόσιων υπαλλήλων, ενώ αναφέρεται
και στους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης
για ενίσχυση του κυπριακού επιχειρείν
αλλά και για προσέλκυση ξένων επενδυτών στη χώρα μας. Ο κ. Πετρίδης κληθείς
να κάνει μία πρόβλεψη για το πότε θα
επέλθει η ανάκαμψη, ανέφερε πως αν δεν
υπάρξει σοβαρή ανατροπή των υφιστάμενων δεδομένων, θ’ αρχίσει το τελευταίο
τρίμηνο του έτους και θα συνεχιστεί με
πιο δυναμικό ρυθμό το 2021.
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Το τελευταίο διάστημα η Κυβέρνηση
κλήθηκε να λάβει βαρυσήμαντες αποφάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης
που ξέσπασε με την έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού, με το μεγαλύτερο
βάρος να πέφτει ίσως στο Υπουργείο
Οικονομικών με τα μέτρα που λήφθηκαν
για στήριξη της οικονομίας. Σε περίπτωση δεύτερου κύματος της πανδημίας
στην Κύπρο, ποια είναι τα πλάνα του
Υπουργείου σας;
Το βάρος, ως και έπρεπε, έπεσε σε όλη
την Κυβέρνηση. Ακόμη και η οικονομική
διαχείριση έγινε συντεταγμένα μεταξύ
όλων των Υπουργείων και ιδιαίτερα
μεταξύ των Υπουργείων Υγείας, Εργασίας
και Οικονομικών. Λάβαμε σωρεία μέτρων
μεγάλης δημοσιονομικής επίπτωσης με
το ολικό lockdown της οικονομίας. Ο
λόγος που λήφθηκαν αυτά τα μέτρα αλλά
και το lockdown ήταν για να είμαστε πιο
προετοιμασμένοι στην περίπτωση δεύτερου κύματος της πανδημίας, ειδικά όσον
αφορά τον τομέα της υγείας. Πιστεύω
ότι τώρα είμαστε πιο προετοιμασμένοι
να αντιμετωπίσουμε ένα δεύτερο κύμα,
κάτι το οποίο απεύχομαι φυσικά αλλά

«Ο μελλοντικός σχεδιασμός
για τη διευκόλυνση
του επιχειρείν πρέπει
να βασιστεί σε θέματα
γραφειοκρατίας.
Παράλληλα, προχωρά
και η ψηφιοποίηση, για
την οποία τα τελευταία
χρόνια έχουν γίνει αρκετά
σημαντικά βήματα και
φυσικά θα δοθεί περαιτέρω
έμφαση τα αμέσως
επόμενα».   
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δεν μπορώ και να αποκλείσω. Σε αυτή
την περίπτωση βέβαια, η ανταπόκριση
της Κυβέρνησης θα είναι σίγουρα διαφορετική καθότι όπως αντιλαμβάνεστε μια
οικονομική στήριξη αυτού του βεληνεκούς
είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθεί.
Πόσο ορατός είναι ο κίνδυνος τα μέτρα
που εξαγγέλθηκαν για στήριξη της οικονομίας να εκτροχιάσουν δημοσιονομικά
τη χώρα; Είμαστε προετοιμασμένοι γι’
αυτό το σενάριο; Υπάρχει ένα «recovery
plan» για αντιμετώπιση των επιπτώσεων;
Είναι πασιφανές ότι ο δημοσιονομικός
σχεδιασμός έχει ανατραπεί ολικώς. Εκεί
που θα είχαμε πλεόνασμα τώρα θα έχουμε
ένα σημαντικό έλλειμα. Αυτό ήταν κάτι το
οποίο ξέραμε από την αρχή γι’ αυτό και
προετοιμαστήκαμε έγκαιρα. Προτρέξαμε
άμεσα σε εξωτερικό αλλά και σε εσωτερικό δανεισμό για να ενδυναμώσουμε τα
διαθέσιμα ρευστά μας χρησιμοποιώντας
παράλληλα όλα τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κυβέρνηση στήριξε
ως όφειλε και το «recovery plan» για
γρήγορη επαναλειτουργία της αγοράς
και επαναδραστηριοποίηση στον μέγιστο
βαθμό όλων των τομέων της οικονομίας.
Η Κυβέρνηση διαφύλαξε εισοδήματα,
αγοραστική δύναμη και θέσεις εργασίας,
έδωσε το αναγκαίο οξυγόνο και στους
εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις και
η ανάκαμψη θα είναι αποτέλεσμα αυτού
του οξυγόνου το οποίο δόθηκε ούτως ώστε
να μην «πεθάνει» ο «ασθενής» αλλά να
είναι σε θέση όχι μόνο να σηκωθεί αλλά
και να επαναδραστηριοποιηθεί.
Υπάρχει κίνδυνος να προχωρήσει η
Κυβέρνηση σε περικοπές των μισθών
των δημόσιων υπαλλήλων;
Η προσπάθεια είναι να μην ληφθούν
μέτρα και πολιτικές οι οποίες θα έχουν
αρνητικές επιπτώσεις στην κατανάλωση.
Όπως προανέφερα, η ανάκαμψη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και σε μια δυνατή
εσωτερική κατανάλωση και στο παρόν
στάδιο, παρά την αβεβαιότητα, συνεχίζουμε αυτή την πολιτική.
Στα πλαίσια στήριξης της οικονομίας
η Κυβέρνηση υιοθέτησε σειρά μέτρων,
που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων φορολογικά, πολεοδομικά και άλλα κίνητρα.
Να αναμένουμε ενδεχομένως και νέα
δέσμη με παρεμφερή κίνητρα;
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Ήδη στα τελευταία πακέτα της Κυβέρνησης λήφθηκε σωρεία φορολογικών
κινήτρων όπως για παράδειγμα η μείωση
του συντελεστή του ΦΠΑ από 9% στο 5%
για όλους τους τομείς της τουριστικής
βιομηχανίας, η αναστολή του ΦΠΑ, η
μη φορολόγηση των επιδομάτων που
δόθηκαν λόγω της κρίσης, η μη επιβολή
penalty που αφορά καθυστερημένες
οφειλές, όπως επίσης και ρυθμίσεις που
αφορούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές,
μεταξύ άλλων μέτρων. Όσον αφορά τα
πολεοδομικά κίνητρα είναι κάτι που
επεξεργάζεται το αρμόδιο Υπουργείο.
Και επαναλαμβάνω ότι ο τρόπος διαχείρισης αυτής της κρίσης είναι πολύ
διαφορετικός από εκείνον της κρίσης
του 2013. Το 2013 είχαμε μειώσει τις
δαπάνες και για σκοπούς δημοσιονομικού
εξορθολογισμού ενώ τώρα τις αυξήσαμε,
και θα πρέπει να διαφυλάξουμε και τα
δημόσια οικονομικά.
Ποιοι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας πλήγηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό
από την πανδημία και ποιος αναμένετε
ότι θα είναι ο πραγματικός αντίκτυπος
αυτών των επιπτώσεων στην κυπριακή
οικονομία;
Στα αρχικά στάδια όλοι σχεδόν οι τομείς
πλήγηκαν λόγω του ολικού lockdown.
Αλλά όπως βλέπετε και από τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Κυβέρνησης,
δόθηκε έμφαση στα τελευταία σχέδια
στους τομείς οι οποίοι συνεχίζουν να
πλήττονται περισσότερο όπως ο τομέας
του τουρισμού και οι συναφείς με αυτόν
οικονομικές δραστηριότητες. Γι’ αυτό
ακριβώς στοχεύσαμε στη στήριξη αυτού
του πολύ σημαντικού για την οικονομία
μας τομέα στην 3η φάση του σχεδιασμού μας. Ο αντίκτυπος σίγουρα θα είναι
μεγάλος, με δεδομένο ότι ο τουρισμός
αναλογεί σε πέραν του 12% του ΑΕΠ
αλλά και με έμμεσες συνέπειες σε άλλους
τομείς, και η μείωση των εσόδων από τον
τουρισμό φέτος μπορεί να ξεπεράσει το
1.5 δις ευρώ.
Τι προωθείτε για την τόνωση του επιχειρείν;
Η Κύπρος βασίζεται στο επιχειρείν. Είναι
το επιχειρείν που παράγει εισοδήματα για
να μπορεί και το κράτος να έχει έσοδα
για να αντιμετωπίσει κρίσεις όπως αυτή
ή άλλα κοινωνικά προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί σημαντικά το

«Η Κυβέρνηση διαφύλαξε
εισοδήματα, αγοραστική
δύναμη και θέσεις
εργασίας, έδωσε το
αναγκαίο οξυγόνο και
στους εργαζόμενους και
στις επιχειρήσεις και
η ανάκαμψη θα είναι
αποτέλεσμα αυτού του
οξυγόνου το οποίο δόθηκε
ούτως ώστε να μην
«πεθάνει» ο «ασθενής» αλλά
να είναι σε θέση όχι μόνο
να σηκωθεί αλλά και να
επαναδραστηριοποιηθεί».
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«Ο τρόπος διαχείρισης
αυτής της κρίσης είναι
πολύ διαφορετικός από
εκείνον της κρίσης του
2013. Το 2013 είχαμε
μειώσει τις δαπάνες και για
σκοπούς δημοσιονομικού
εξορθολογισμού ενώ τώρα
τις αυξήσαμε, και θα
πρέπει να διαφυλάξουμε
και τα δημόσια
οικονομικά».
επιχειρείν στην Κύπρο και αναδείχθηκαν
νέοι τομείς οικονομικής δραστηριότητας.
Δόθηκαν κίνητρα, δώσαμε έμφαση στις
υποδομές, ενώ έχουμε κι ένα από τα
πιο ευνοϊκά συστήματα φορολογίας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι το οποίο έχουμε
διαφυλάξει και το 2013 αλλά και με την
κρίση του 2020. Από εκεί και πέρα ο
μελλοντικός σχεδιασμός για τη διευκόλυνση του επιχειρείν πρέπει να βασιστεί
σε θέματα γραφειοκρατίας. Προς αυτό
τον σκοπό υπάρχουν και ενώπιον της
βουλής αρκετά νομοθετήματα, όπως για
παράδειγμα ο επενδυτικός νόμος που έχω
καταθέσει ως Υπουργός Εσωτερικών μετά
μάλιστα από έντονη διαβούλευση και με
το ΕΤΕΚ, ο οποίος διευκολύνει το πλαίσιο
αδειοδότησης και τις διαδικασίες αδειοδότησης ουσιαστικών έργων ανάπτυξης
για τον τόπο μας. Επιπρόσθετα, εκφράζω
μια ικανοποίηση βλέποντας τα οφέλη
και της μεταρρύθμισης που είχαμε ως
Κυβέρνηση προωθήσει από τότε που
ήμουν Υφυπουργός παρά τω Προέδρω και
αφορά τα Υφυπουργεία Τουρισμού και
Ναυτιλίας, αποδεικνύοντας σε κρίσιμες
στιγμές πόσο πιο ευέλικτο καθίσταται
το σύστημα ανταπόκρισης. Παράλληλα,
προχωρά και η ψηφιοποίηση, για την
οποία τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει
αρκετά σημαντικά βήματα και φυσικά
θα δοθεί περαιτέρω έμφαση τα αμέσως
επόμενα.   
Με ποιους τρόπους θα εκμεταλλευτεί
η Κυβέρνηση την καλή επιδημιολογική
εικόνα της χώρας στον τομέα των επενδύσεων; Ποιο είναι το πλάνο σας για
προσέλκυση ξένων επενδυτών;
Ήδη η Κύπρος έχει μια πάρα πολύ θετική
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εικόνα όσον αφορά τη διαχείριση της
επιδημιολογίας κάτι που προσπαθούμε
να εκμεταλλευτούμε και όσον αφορά την
άντληση επενδύσεων. Πρέπει να σας πω
ότι ήμασταν αρκετά προνοητικοί καθώς
στο πρώτο πακέτο στήριξης της κυβέρνησης διαθέσαμε 10εκ. ευρώ στο Υφυπουργείο Τουρισμού ούτως ώστε να προωθήσει
την Κύπρο ως ασφαλή προορισμό για
την προσέλκυση τουριστών. Από εκεί και
πέρα, η όλη καμπάνια προώθησης της
Κύπρου στην οποία εμπλέκονται πολλοί
φορείς, πρέπει να αναδείξει την επιτυχή
διαχείριση της κρίσης.
Πότε εκτιμάτε ότι θα αρχίσει να ανακάμπτει η οικονομία ώστε να εισέλθουμε
ξανά σε ρυθμούς ανάπτυξης; Είστε
αισιόδοξος;
Πιστεύω ότι έχουμε διαχειριστεί επιτυ-

χώς την πανδημία. Η δημόσια οικονομία έκτισε αντοχές από το 2013 μέχρι
σήμερα λόγω της επιτυχούς οικονομικής διαχείρισης και είναι γι’ αυτό που
κατάφερε να στηρίξει με τον τρόπο που
στήριξε την οικονομία.
Από εκεί και πέρα είμαι της άποψης ότι
η ιδιωτική οικονομία έχει αντοχές τις
οποίες επιδεικνύει και έχει αποκτήσει
και μια ανθεκτικότητα τα τελευταία 4-5
χρόνια που υπήρχαν υψηλοί ρυθμοί
ανάπτυξης. Με αυτά τα δεδομένα, κι
αν δεν υπάρξει σοβαρή ανατροπή των
υφιστάμενων δεδομένων, τότε πιστεύω
ότι η ανάκαμψη θ’ αρχίσει το τελευταίο
τρίμηνο του έτους και θα συνεχιστεί
με πιο δυναμικό ρυθμό το 2021, που
πιστεύω ότι θα είναι το έτος το οποίο
θα καλύψουμε το περισσότερο χαμένο
έδαφος.

RCB Bank

Ένας ισχυρός και αξιόπιστος
επιχειρηματικός συνεργάτης
Εμπιστοσύνη και υπευθυνότητα με φόντο την άριστη εξυπηρέτηση

Η RCB Bank γιορτάζει φέτος 25 χρόνια
παρουσίας στην Κύπρο, από την περήφανη θέση ενός εκ των κορυφαίων,
πλέον καινοτόμων χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων στην Κύπρο και ως μία από
τις μεγαλύτερες τράπεζες του Ενιαίου
Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) που υπάγονται στην ΕΚΤ.
Όλα αυτά τα χρόνια, η Τράπεζα, μέσα από
επιτυχείς πρακτικές και νέες προσεγγίσεις
σε προϊόντα και υπηρεσίες, είναι πάνω
από όλα ένας αξιόπιστος επιχειρηματικός
εταίρος, που έχει τοποθετήσει την εταιρική
τραπεζική στην κορυφή της στρατηγικής με στόχο μια πιο έντονη παρουσία
στην εγχώρια αγορά και προσήλωση στην
ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Tο
χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας αποτελείται
από τους καλύτερους πελάτες σε κάθε
κύριο τομέα της κυπριακής αγοράς, ενώ

είναι καλά εδραιωμένη και στον κόσμο
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Από νωρίς, η δέσμευση στις τεχνολογικές
επενδύσεις οδήγησε την RCB Bank στην
ψηφιακή εποχή. Η RCB Bank είναι ένας
σύγχρονος παίκτης που εισέρχεται επιτυχώς στο μελλοντικό τραπεζικό οικοσύστημα με ένα ευρύ φάσμα καθημερινών
προϊόντων και υπηρεσιών, όπως κάρτες
πολλαπλών νομισμάτων, ανέπαφες τραπεζικές συναλλαγές, ψηφιακό πορτοφόλι,
εξελίξεις δηλαδή που βάζουν τον πελάτη
στο τιμόνι των οικονομικών του.
Προσαρμοσμένες λύσεις δανεισμού, υποστήριξη και συμβουλές για κάθε ανάγκη
τις επιχείρησης, διευκολύνσεις, πίστωση
καθώς και τραπεζικές εγγυήσεις είναι
μόνο ορισμένες πτυχές του χαρτοφυλακίου
που RCB Bank διαθέτει για τον εταιρικό
πελάτη. Ταυτόχρονα η Τράπεζα διαθέτει

το δικό της κέντρο επεξεργασίας καρτών
και έχει απευθείας συνδέσεις με διεθνή
συστήματα πληρωμών. Προσφέροντας
λύσεις επεξεργασίας premium, η RCB έχει
γίνει ένας σταθερός παίκτης της αγοράς
στην Κύπρο για υπηρεσίες αποδοχής
καρτών και είναι παρούσα εκεί όπου δραστηριοποιούνται οι μεγαλύτεροι έμποροι
στην αγορά.
Την ίδια ώρα, η RCB Bank προσφέρει
προϊόντα και υπηρεσίες σε εταιρικούς
και ιδιωτικούς πελάτες με επιχειρηματικά
συμφέροντα στην Κύπρο και σε άλλες
χώρες της ΕΕ. Αυτή η αφοσίωση στην
αριστεία και τη δύναμη της κεφαλαιακής
βάσης και της ρευστότητάς της έχουν
αναγνωριστεί από διεθνείς οργανισμούς
και οίκους αξιολόγησης. Επιπρόσθετα
μέσω της εξαιρετικής και στενής συνεργασίας της τόσο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) όσο και με το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ)
για τη χρηματοδότηση των κυπριακών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η RCB είναι
περήφανη που υποστηρίζει ενεργά την
κυπριακή οικονομία.
Μετά την πρόσφατη πανδημία, φιλοδοξία
της RCB Bank παραμένει να είναι κάτι
περισσότερο από τράπεζα, δηλαδή ένας
σταθερός συνεργάτης που στηρίζει τους
επιχειρηματίες. Και αυτό ακριβώς κάνει,
βοηθώντας έτσι ουσιαστικά την Κύπρο και
την οικονομία της να ανακάμψει με πιο
γρήγορο και υγιή τρόπο.
Η πανδημία COVID – 19 είχε ως αποτέλεσμα να επαναφέρει την ανθρώπινη
ζωή στο επίκεντρο της καθημερινότητας
και κάθε τομέα. Την ώρα της κρίσης, η
RCB Bank εξασφάλισε για την Κύπρο
12 νέους αναπνευστήρες νοσοκομειακής
χρήσης, ενισχύοντας έτσι τον αγώνα για
να σωθούν ζωές. Στον τραπεζικό τομέα
διαδραματίζει επίσης ηγετικό ρόλο στην
παροχή βοήθειας στους πελάτες της να
καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες τους
λόγω της πανδημίας και να επιβιώσουν,
καθιστώντας έτσι το σύνθημά της «Η
Τράπεζα που μπορείτε να εμπιστευτείτε»
μια απτή πραγματικότητα για τους πελάτες
και την Κύπρο.
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

KPMG
Από τους μεγαλύτερους οίκους παγκοσμίως στους τομείς δραστηριοτήτων της

Η

KPMG δραστηριοποιείται στην
Κύπρο από το 1948 και σήμερα
απασχολεί περισσότερους από
900 υπαλλήλους σε 6 γραφεία (Λευκωσία,
Λεμεσό, Λάρνακα, Παραλίμνι, Πάφο και
Πόλις Χρυσοχούς). Αποτελεί μέρος του
παγκόσμιου δικτύου της KPMG, ενός από
τους μεγαλύτερους ελεγκτικούς, φορολογικούς και συμβουλευτικούς οίκους ανά
το παγκόσμιο, που απασχολεί 219.000
επαγγελματίες σε 147 χώρες και περιοχές. H KPMG Κύπρου και οι υπόλοιπες
KPMG εταιρείες-μέλη του δικτύου είναι
συντονισμένες με την KPMG International
και λειτουργούν με πιστή προσήλωση στις
αρχές του διεθνούς οίκου, στα πρότυπα
και στα υψηλά επίπεδα ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Οι υπηρεσίες που προσφέρει η KPMG
κατατάσσονται σε τρεις βασικούς τομείς,
που ο καθένας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
εξειδικευμένων υπηρεσιών: Ελεγκτικές,
Φορολογικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Σε κάθε τομέα η KPMG διαθέτει
ειδικά τμήματα που αποτελούνται από
άρτια στελεχωμένες ομάδες επαγγελματιών
με έμπειρους επικεφαλής συνεταίρους.
Οι επαγγελματίες της KPMG γνωρίζουν
πως για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις
στο σημερινό, διαρκώς μεταβαλλόμενο
και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περι-
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βάλλον, πρέπει να εξελίσσονται. Αξιολογώντας τις τάσεις σε διάφορους τομείς
και διαμορφώνοντας σφαιρική αντίληψη
για τις προκλήσεις που τόσο η οικονομία
όσο και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν,
ανταποκρίνονται άμεσα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών, βοηθώντας
τους παράλληλα να επιτυγχάνουν στους
στρατηγικούς τους στόχους. Αναπτύσσοντας τα κατάλληλα εργαλεία και μεθοδολογίες, είναι σε θέση να προσφέρουν στους
πελάτες αποτελεσματικές λύσεις, οι οποίες
βασίζονται σε καινοτόμες προσεγγίσεις και
βαθιά τεχνογνωσία.

Επενδύει σε τεχνολογία,
έρευνα και καινοτομία
Η KPMG επενδύει διαρκώς στην τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία, τρεις
πολύ σημαντικούς τομείς που κατέχουν
εξέχουσα θέση σε ένα μελλοντικό προοδευτικό 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 ίδιες τις
υπηρεσίες που του προσφέρονται, καθώς
και τον τρόπο που αυτές προσφέρονται.
Εξετάζοντας την αγορά υπηρεσιών τα

Οι υπηρεσίες που
προσφέρει η KPMG
κατατάσσονται σε τρεις
βασικούς τομείς, που
ο καθένας καλύπτει
ένα ευρύ φάσμα
εξειδικευμένων
υπηρεσιών: Ελεγκτικές,
Φορολογικές και
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
τελευταία χρόνια, οι υπηρεσίες που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση αυτή τη στιγμή
στην κυπριακή αγορά σχετίζονται με τους
ακόλουθους τομείς: Διαχείριση Κινδύνου
(Risk Management), Τεχνολογία και Καινοτομία (Fintech, Artificial Intelligence, Big
Data & Analytics), Κανονιστική Συμμόρφωση (Compliance), Ξέπλυμα Βρώμικου
Χρήματος (Anti-Money Laundering),
Επενδυτικά Ταμεία και η διαχείριση τους
(Funds and Fund Management), Νεοφυείς
Επιχειρήσεις και στήριξη τους (Start-ups)
και Κυβερνοασφάλεια (Cyber Security).
Η KPMG διαθέτει τμήματα που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες μεμονωμένα ή
συνδυαστικά.
Το οικονομικό μοντέλο της χώρας αλλάζει,
καθώς ολοένα και περισσότεροι ξένοι
επενδυτές προτιμούν να επενδύουν στην
ίδια την Κύπρο πάρα να τη χρησιμοποιούν ως έναν ενδιάμεσο σταθμό (hub) για

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Χρίστος Βασιλείου
Διευθύνων Σύμβουλος
και Επικεφαλής
Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών

...................................
Μιχάλης Αντωνιάδης
Πρόεδρος

...................................
επενδύσεις. Είναι σημαντικό να
αναφερθεί πως τα τελευταία χρόνια η KPMG κατάφερε, μέσα από
συντονισμένες ενέργειες, να προσελκύσει διεθνείς οργανισμούς
και επενδυτές στην Κύπρο για
υλοποίηση μεγάλων έργων. Πολλοί από αυτούς έχουν επιλέξει την
Κύπρο για εγκαθίδρυση βάσης.
Η KPMG, ως ένας από τους πιο
μεγάλους και αξιόπιστους οίκους
παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, διαδραματίζει συνεχώς
σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια

διατήρησης της θετικής πορείας
της οικονομίας, συμβάλλοντας
στη ενίσχυση του ονόματος της
χώρας στις διεθνείς αγορές και
προωθώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου ως ενός
ανταγωνιστικού χρηματοοικονομικού κέντρου.
Προς αυτή την κατεύθυνση παρέχει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημέρωση στους πελάτες
της και εν δυνάμει επενδυτές
για την πορεία της οικονομίας
και τις αλλαγές στο φορολογικό

Χρίστος Βασιλείου

Διευθύνων Σύμβουλος
Ο κ. Βασιλείου είναι συνέταιρος
στην KPMG από το 1999. Από το
2013 μέχρι σήμερα είναι επικεφαλής
του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Οίκου. Διατέλεσε επίσης
υπεύθυνος συνέταιρος του τμήματος
Ανθρώπινου Δυναμικού του Οίκου
από το 2000 μέχρι το 2010. Ήταν

Μιχάλης Αντωνιάδης
Πρόεδρος

Ο κ. Αντωνιάδης είναι συνέταιρος στην KPMG από το 1998
υπηρετώντας σε διάφορες θέσεις
συμπεριλαμβανομένων του υπεύθυνου συνέταιρου για ερμηνεία των
ΔΠΧΑ, των Κλάδων Ενέργειας και
Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, καθώς
και του Τμήματος Διαχείρισης Κιν-

και θεσμικό πλαίσιο. Η KPMG
πρωτοστατεί στις προσπάθειες
του τομέα για άμεση προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις και
τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του
ντόπιου επιχειρηματικού κόσμου,
των εξωτερικών επενδυτών αλλά
και της τοπικής κοινωνίας.
Τέλος, συνεχίζει να στηρίζει με
διάφορους τρόπους τις επιχειρήσεις του τόπου, την πολιτεία
αλλά και την κοινωνία ευρύτερα,
υλοποιώντας διαχρονικό έργο
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
από το 2016 μέχρι το 2018. Διαθέτει
πολύχρονη πείρα στον έλεγχο μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
συμπεριλαμβανομένων τραπεζών,
ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και
επενδυτικών ταμείων. Είναι μέλος του
Institute of Chartered Accountants in
England and Wales και κατέχει επίσης τον τίτλο του Corporate Finance.
Είναι μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΛΚ.
δύνων. Διαθέτει πολύχρονη πείρα
στον έλεγχο μεγάλων πολυεθνικών
εταιρειών που έχουν έδρα την Κύπρο
καθώς και χρηματοοικονομικά μέσα
που διαπραγματεύονται σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια στην Κύπρο
και στο εξωτερικό. Είναι μέλος του
Institute of Chartered Accountants in
England and Wales και μέλος του
ΣΕΛΚ. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του
ΣΕΛΚ για 10 συνεχόμενα έτη.

Δημήτρης Βάκης
Διοικητικός
Σύμβουλος

...................................
Σύλβια Λοϊζίδη
Διοικητική Σύμβουλος
και Επικεφαλής
Ελεγκτικών Υπηρεσιών

...................................
Μιχάλης Χάλιος
Διοικητικός
Σύμβουλος

...................................
Πανίκος Αντωνιάδης
Διοικητικός
Σύμβουλος

...................................
Παναγιώτης Πελετιές
Διοικητικός
Σύμβουλος

...................................
Γιώργος Μαρκίδης
Διοικητικός
Σύμβουλος και
Επικεφαλής
Φορολογικών
Υπηρεσιών

...................................
Μαρία Παπακώστα
Διοικητική Σύμβουλος

...................................
Χριστόφορος Αναγιωτός
Διοικητικός
Σύμβουλος

...................................
Κωνσταντίνος Καλλής
Διοικητικός
Σύμβουλος

...................................
Ζάκης Χατζηζαχαρίας
Διοικητικός
Σύμβουλος
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Όμιλος λανιτη
Διαχρονικά πρωταγωνιστές

Ο

Όμιλος Λανίτη ιδρύθηκε στα τέλη
του 19ου αιώνα και αποτελεί ένα
από τους πιο σημαντικούς επιχειρηματικούς οργανισμούς στην Κύπρο.
Βασισμένο στις αξίες του – Αξιοπιστία,
Ακεραιότητα, Ποιότητα, Κοινωνική Προσφορά - ο Όμιλος διαχρονικά έχει ένα
πρωτοποριακό ρόλο στους τομείς που
δραστηριοποιείται συμμετέχοντας ενεργά
τόσο στην οικονομική όσο και στη κοινωνική ζωή της χώρας. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε διάφορους επιχειρηματικούς
τομείς όπως τις κατασκευές, την ανάπτυξη
γης και ακινήτων, τις αναπτύξεις γκολφ και
μαρίνων, τις τουριστικές και ταξιδιωτικές
επιχειρήσεις, την ξενοδοχειακή βιομηχανία, τη ψυχαγωγία, τα εστιατόρια, το
εμπόριο και τις εισαγωγές πρώτων υλών,
την ενέργεια και άλλους.
Το όραμα του Ομίλου είναι να έχει διαχρονική συμβολή στην οικονομία και την
κοινωνία με άξονες την εξέλιξη, πρωτοπορία και ποιότητα με στόχο την εξασφάλιση μιας δυναμικής προοπτικής. Αυτό το
όραμα έχει εμποτιστεί και ακολουθείται
από τις τέσσερις συνεχόμενες γενιές του
Ομίλου, ενώ αναπτύσσεται συνεχώς μέσω
σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών.
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Ο Όμιλος είναι επίσης γνωστός για την
ανθρωπιστική και κοινωνική προσφορά
του στην κοινωνία, κυρίως στους τομείς
του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας,
και της αρχαιολογίας.
Μητρική εταιρεία του Ομίλου είναι η
Lanitis E.C. Holdings Ltd η οποία Ιδρύθηκε το 1952. Ένας επενδυτικός οργανισμός που διαθέτει ένα ευρύ και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων μέσω
θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών.
Ο κύριος ρόλος της περιλαμβάνει το σχεδιασμό της επενδυτικής στρατηγικής του
Ομίλου, τη διαμόρφωση των διαδικασιών,
και τον συντονισμό δραστηριοτήτων των
εταιρειών του Ομίλου, ιδιαίτερα στους
τομείς της στρατηγικής, των χρηματοοικονομικών, της επικοινωνίας και του
εσωτερικού ελέγχου.

Cybarco
Η Cybarco Contracting δραστηριοποιείται
στην κατασκευαστική βιομηχανία από
το 1945. Με όραμα και δυναμισμό, έχει
καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες
στον κλάδο των κατασκευών στην Κύπρο
και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή,
με δραστηριότητες τόσο στην Ευρώπη όσο
και στη Μέση Ανατολή.

Cybarco Development Ltd
Η Cybarco Development θεωρείται σήμερα
από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης
πολυτελών ακινήτων στην Κύπρο. Η εταιρεία προσφέρει μια μεγάλη γκάμα ακινήτων, όπως πολυτελείς παραθαλάσσιες
κατοικίες, διαμερίσματα στο κέντρο της
πόλης, καθώς επίσης επαύλεις και διαμερίσματα σε θέρετρα γκολφ και μαρίνων.
Αναπτύσσει μερικά από τα πιο σημαντικά
και ποιοτικά έργα στην Κύπρο, όπως τη
Limassol Marina, το The Oval, το Trilogy,
το Amathusa και το Sea Gallery Villas στην
Λεμεσό, αλλά και το Akamas Bay Villas
στο Λατσί.

N.P.Lanitis Ltd
Ιδρύθηκε το 1896, και αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά του Ομίλου Λανίτη. Διαθέτει
ένα μεγάλο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων είτε μέσα από
αυτόνομες θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες
εταιρείες:

συνδυάζει τις υπηρεσίες και προϊόντα ενός
μεγάλου αριθμού εταιρειών που ασχολούνται με τον ευρύτερο τομέα του τουρισμού
και των ταξιδιών (Let’s Go Tours). Επίσης
η θυγατρική της εταιρείας Amathus Aegeas
παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που αφορούν την διακίνηση και
τις διεθνείς μεταφορές φορτίων.

Lanitis Farm Ltd

Carob Mill Restaurants Ltd
Η Carob Mill Restaurants Ltd λειτουργεί εστιατόρια και καφετέριες (Artima,
Draught, Stretto, Karatello, Vecchia
Napoli, MEATing Grill & Co, Yabashi,
Café Calma). Επίσης, η εταιρεία επέκτεινε
τις δραστηριότητες της και στη λειτουργία
πολυχώρων εκδηλώσεων στον Χαρουπόμυλο Λανίτη για την διεξαγωγή διαφόρων
εκδηλώσεων και συνεδρίων. Παρέχει επίσης υπηρεσίες catering.
Lanitis Energy Ltd
H εταιρία παρέχει ολιστικές υπηρεσίες
στον τομέα της εμπορίας, κατασκευής,
παραγωγής, εξοικονόμησης και συμβουλευτικής σε θέματα ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Στον Όμιλο υπάγονται αριθμός θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών – Lanitis
Electrics, Conercon Energy Solutions,

Lanitis Gas - με εξειδικευμένα προϊόντα
και υπηρεσίες στον τομέα των ηλεκτρολογικών συστημάτων, φωτοβολταϊκών, ηλιοθερμίας και ηλιακών θερμικών, διανομής
υγραερίου, εξοικονόμησης ενέργειας και
ΑΠΕ γενικότερα.
Lanitis Aristophanous Ltd:
Ηγετική παρουσία στην αγορά της ξυλείας
και υποπροϊόντων, εξειδικευμένων υλικών
οικοδομής, ειδών υγιεινής, κεραμικών
και παρκέ.
L.C.A Domiki Ltd
Δραστηριοποιείται στην κυπριακή
αγορά εμπορίας σιδήρου.

Amathus Public
Ιδρύθηκε το 1943 και είναι εισηγμένη στο
ΧΑΚ. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σε ένα πολυδιάστατο οργανισμό που
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων
μεταξύ των οποίων ο τουρισμός, τα ταξίδια
και οι μεταφορές. Επίσης συμμετέχει στην
ιδιοκτησία ή/και διαχείριση πολυτελών
ξενοδοχείων όπως το Amathus Beach Hotel
στη Λεμεσό και Olympic Lagoon Resort
και Amavi Resort στην Πάφο.
Amathus Corporation
Θυγατρική εταιρία της Amathus Public,

Βρίσκεται 5 χιλιόμετρα δυτικά της Λεμεσού, στην περιοχή Φασουρίου, και αποτελείται από μεγάλες εκτάσεις φυτειών
εσπεριδοειδών και ελαιόδεντρων. Επίσης,
η εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια μεγάλων
εκτάσεων γης.
Heaven’s Garden Waterpark Ltd
Η εταιρεία Heaven’s Garden Waterpark
Ltd – θυγατρική της Lanitis Farm - ιδρύθηκε το 1999 και κατέχει το υδροπάρκο
Fasouri Watermania. Σε ένα καταπράσινο χώρο των 100,000 τ.μ. το Fasouri
Watermania Waterpark διαθέτει 30 παιχνίδια, εστιατόρια, καφετέριες και άλλες διευκόλυνσης και υπηρεσίες. Το υδροπάρκο
φιλοξενεί πάνω από 150,000 επισκέπτες
κάθε χρόνο.
Lanitis Golf Public Co.Ltd
Η εταιρεία έχει συσταθεί με σκοπό την
ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωμένου έργου
golf – Limassol Greens Golf Resort - στην
περιοχή Φασουρίου στην ιδιόκτητη γη της
Lanitis Farm Ltd.

Limassol Marina Ltd
Ο Όμιλος Λανίτη συμμετέχει στο μετοχικό
κεφάλαιο του μεγαλύτερου αναπτυξιακού
έργου των τελευταίων χρόνων μέσω της
Cybarco, έχοντας και την αποκλειστική
ευθύνη των πωλήσεων ακινήτων.

Ίδρυμα Ευαγόρα & Κάθλην
Λανίτη
Ιδρύθηκε το 2001 από τα παιδιά του Ευαγόρα και της Κάθλην Λανίτη, Κώστα, Πλάτωνα, Μάριο και Ισαβέλα. Έχει εγγραφεί
με βάση τον νόμο ως μη κερδοσκοπικός
οργανισμός. Σκοπός του Ιδρύματος είναι
η διατήρηση της μνήμης του Ευαγόρα
Λανίτη και η συνέχιση της κοινωνικής
του προσφοράς.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δύσκολο καλοκαίρι για τον τουρισμό
Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας κέρδισε το στοίχημα στο κομμάτι της υγείας
καταφέρνοντας να σχηματίσει μία πολύ καλή επιδημιολογική εικόνα, δυστυχώς
παρατηρούμε ότι η επιβατική κίνηση είναι απογοητευτική
Της ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αναμένονται γύρω
στους 800.000 τουρίστες

T

ο πιο δύσκολο καλοκαίρι διανύει
η κυπριακή τουριστική βιομηχανία, λόγω των περιορισμών
που συνεχίζουν υφίστανται με γνώμονα
την προστασία της υγείας των πολιτών
από τον κορωνοϊό. Παρά το γεγονός ότι
η χώρα μας κέρδισε το στοίχημα στο
κομμάτι της υγείας καταφέρνοντας να
σχηματίσει μία πολύ καλή επιδημιολογική εικόνα, δυστυχώς παρατηρούμε ότι
η επιβατική κίνηση είναι απογοητευτική.
Παρόλα αυτά το Υφυπουργείο Τουρισμού δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει με
προωθητικές ενέργειες την προσπάθεια
για προσέλκυση τουριστών από νέες
αγορές ή διαφορετικού τύπου επισκέπτες
που δεν είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα
στη χώρα μας. Η τουριστική κίνηση τον
Ιούλιο υπολογίζεται, στο 25% - 30% των
περσινών αφίξεων, ωστόσο δεν αλλάζει ο στόχος του Υφυπουργείου για τον
Αύγουστο αλλά και για το υπόλοιπο της
χρονιάς. Από πλευράς τους οι ξενοδόχοι
ποντάρουν στον εσωτερικό τουρισμό
ιδιαίτερα κατά τον Αύγουστο, αλλά και
στις μεγάλες αγορές της Ρωσίας και της
Βρετανίας σε περίπτωση που αλλάξουν
τα δεδομένα το Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Τουρισμού,
Σάββα Περδίο, από τη μέρα που θα ξεκινήσει για τα καλά ο τουρισμός, το Υφυπουργείο αναμένει ότι μέχρι το τέλος της
φετινής χρονιάς, οι αφίξεις θα φτάσουν
τις 750.000 – 800.000. Όπως ανέφερε σε
πρόσφατες δηλώσεις του στην τηλεόραση
του «Σίγμα», αυτό ενισχύει το γεγονός ότι
έχουν γίνει πολλές ενέργειες και για να
είμαστε έτοιμοι με τα πρωτόκολλα και
διαφημιστικά ομιλούντες, αλλά από την
άλλη δεν μπορείς να φέρεις και με το
ζόρι κάποιον.
«Το ζήτημα ειδικά για τον Ιούλιο, δεν
αφορά μόνο τη Βρετανία και τη Ρωσία.
Και η Σουηδία έχει πολύ σημαντικά
προβλήματα», είπε, ενώ πρόσθεσε ότι
ο Ιούλιος θα είναι ένας αναγνωριστικός
μήνας. Οι επιλογές που έχει η Κύπρος για
τον Ιούλιο είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η
Ελβετία, η Δανία, η Φιλανδία, η Γαλλία,
δηλαδή χώρες που «κυνηγούν» αυτή τη
στιγμή 10-15 προορισμοί στη Μεσόγειο,
σημείωσε.
Ο Ιούλιος, όπως ανέφερε, είναι ένας
μήνας αναγνωριστικός με πολύ λίγη
κίνηση προς τη χώρα σχετικά με τις αγορές που παρουσιάζουν σκαμπανεβάσματα

Θετική εξέλιξη
τα νέα δρομολόγια

ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 2020
Διεθνής Αερολιμένας
	Λάρνακας	

Διεθνής Αερολιμένας	Σύνολο
Πάφου	

Ιανουάριος

337,102

122,586

459,688

Φεβρουάριος

318,912

128,146

447,058

Μάρτιος

159,627

71,746

231,373

Απρίλιος

6,600

9

6,609

Μάιος

9,897

0

9,897

Ιούνιος

38,844

2,057

40,901

Σύνολο

870,982

324,544

1,195,526
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αλλά και από πλευράς της ψυχολογίας
του επισκέπτη που δεν έχει επανέλθει
αυτή τη στιγμή στα επιθυμητά επίπεδα
ούτως ώστε να μπορέσουν να ταξιδέψουν.
Ο κ. Περδίος πρόσθεσε πως «φαίνεται
από τα πρώτα στατιστικά στοιχεία που
λαμβάνουμε μέσω της διαδικτυακής
πλατφόρμας Cyprus Flight Pass ότι οι
οικογένειες με μικρά παιδιά είναι ένας
από τυς τομείς του φετινού τουρισμού ο
οποίος θα επηρεαστεί παρά πολύ. Δεν
είναι εύκολο αυτή τη στιγμή για μία
οικογένεια να πάρει το αεροπλάνο και
να πάει διακοπές. Άρα αυτή τη στιγμή
οι επισκέπτες που φτάνουν στην Κύπρο
είναι είτε νεαρά ζευγάρια που δεν έχουν
παιδιά μαζί τους ή άτομα ηλικίας 50 ετών
και πάνω. Άρα ο βασικός πυλώνας του
τουρισμού μας που είναι τα τουριστικά
πακέτα για οικογένειες με παιδιά είναι
αυτή τη στιγμή εκτός παιχνιδιού». Οπότε,
συνέχισε, καλείται η Κύπρος να ανταποκριθεί δίνοντας έμφαση στους μεμονωμένους επισκέπτες, το «direct booking»
και ιδιαίτερα από αγορές που δεν έχουμε
συνηθίσει. «Οπότε κατανοώ πλήρως ότι
πολλί επιχειρημαντίες νιώθουν αυτή την
αβεβαιότητα. Από τη μία μέρα στην άλλη
καλούμαστε να διοχετεύσουμε τουρίστες
από νέες αγορές που δεν είναι εύκολο»,
συνέχισε.

Υπάρχουν βέβαια και θετικές εξελίξεις.
Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, έχουμε νέα
δρομολόγια λόγω του ανοίγματος από την
1η Ιουλίου της νέας βάσης της Wizz Air
στην Κύπρο. «Μας έδωσαν την ευκαιρία
να ανοίξουμε σε νέες αγορές όπως είναι
το βόρειο κομμάτι της Γερμανίας, το
Σάλσμπουρκ, η Φιλανδία, η Τσεχία, η
Δανία, σίγουρα και άλλα δρομολόγια
προς την Ελλάδα, ενώ ανοίγει και η Γαλλία την 1η Αυγούστου και άλλες χώρες.
Άρα τουλάχιστον μέσα σε όλη αυτή την

Οι ξενοδόχοι ποντάρουν στον
εσωτερικό τουρισμό ιδιαίτερα κατά
τον Αύγουστο, αλλά και στις μεγάλες
αγορές της Ρωσίας και της Βρετανίας
σε περίπτωση που αλλάξουν τα
δεδομένα το Σεπτέμβριο.
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κατάσταση έχει παρόλα ταύτα καταφέρει να προσεγγίσει μία πολύ σημαντική
εταιρεία η οποία θα πρωταγωνιστήσει
τα επόμενα χρόνια. Ας κινηθούμε όλοι
και προς αυτή την κατεύθυνση να στηρίξουμε τα δρομολόγια που ήδη υπάρχουν
προς την Κύπρο έστω κι αν πρόκειται για
μεμωνομένες τουριστικές κρατήσεις, διότι
για να είμαι ειλικρινής, θα είναι αρνητικό για την Κύπρο αυτές οι πτήσεις οι
οποίες τώρα μπήκαν να χαθούν γιατί δεν
τις υποστηρίξαμε με σωστό μάρκετινγκ.
Τουλάχιστον να δημιουργήσουμε κίνηση
με αυτά τα δρομολόγια», κατέληξε ο κ.
Περδίος.

Χαμηλή η πληρότητα
των ξενοδοχείων
Από πλευράς του ο Γενικός Διευθυντής του
ΠΑΣΥΞΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, σε
δηλώσεις του στο «Who is Who», ανέφερε
πως οι ζημιές είναι τεράστιες, διότι δεν
ήρθαν ούτε τα τουριστικά ρεύματα που
περιμέναμε με το άνοιγμα των ξενοδοχείων στην μετά κορωνοϊό εποχή. Τα
πάγια κόστη, συνέχισε, είναι τεράστια,
ενώ κάποιες αγορές που περιμέναμε
πιο άμεσα να έχουμε τουριστική ροή
όπως για παράδειγμα το Ισραήλ λόγω
της αναζωπύρωσης της πανδημίας δεν
έγινε κατορθωτό.
Όσον αφορά τον εγχώριο τουρισμό, ο
κ. Ρουσουνίδης, ανέφερε πως κι εκεί
κινούμαστε σε χαμηλά επίπεδα. «Σαν
ξενοδοχειακός τομέας δώσαμε πολύ ελκυστικές τιμές για το φετινό καλοκαίρι έτσι
ώστε να αποτελέσει ένα κίνητρο για τους
συμπατριώτες μας και να ενισχύσουμε τα
διαχρονικά χαμηλά νούμερα του εσωτερικού τουρισμού. Ωστόσο, παρατηρούμε
ότι ως επί το πλείστον οι Κύπριοι κλείνουν Σαββατοκύριακα, με εξαίρεση τον
Αύγουστο που αναμένεται να τους δούμε

Η τουριστική κίνηση τον
Ιούλιο υπολογίζεται, στο
25% - 30% των περσινών
αφίξεων, ωστόσο δεν
αλλάζει ο στόχος του
Υφυπουργείου για τον
Αύγουστο αλλά και για το
υπόλοιπο της χρονιάς.
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να θέλουν περισσότερες ημέρες για τις
διακοπές τους», πρόσθεσε.
Ερωτηθείς για την πληρότητα των ξενοδοχείων, είπε πως είναι απελπιστικά χαμηλοί οι αριθμοί, με εξαίρεση τα Σαββατοκύριακα. Όσον αφορά τον αριθμό των
ξενοδοχειακών μονάδων που επέλεξαν να
επαναλειτουργήσουν, αυτά ανέρχονται
στα 55-60 και πρόσθεσε πως αναμένεται
ότι μέχρι το τέλος του μήνα που διανύουμε
να επαναλειτουργήσει περίπου το 10%
των ξενοδοχείων παγκύπρια. Περαιτέρω,
σχολιάζοντας α σχέδια στήριξης της
Κυβέρνησης, ο κ. Ρουσουνίδης ανέφερε
πως ως επί το πλείστον απευθύνονται

ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 2019
Ιανουάριος

423,164

Φεβρουάριος

411,503

Μάρτιος

564,775

Απρίλιος

864,902

Μάιος
Ιούνιος

1,129,518
1,294,586

στους εργαζόμενους και δεν προνοούν
απευθείας στήριξη στις επιχειρήσεις.
«Δίνουν μια κάποια ανακούφιση στον
κόσμο που εργάζεται στη βιομηχανία και
σε κάποιες περιπτώσεις ίσως αποτελούν
και κίνητρο για τον επιχειρηματία ώστε
να επαναδραστηριοποιηθεί», συμπλήρωσε.

Ποντάρουν στον εσωτερικό
τουρισμό
Ο κ. Ρουσουνίδης απαντώντας σε σχετική
ερώτηση, είπε πως τον Ιούλιο βλέπουμε
ότι ακόμα κινούμαστε σε χαμηλές πτήσεις
όσον αγορά τον εισερχόμενο τουρισμό.
Τον Αύγουστο, πρόσθεσε, τον αναμέναμε
καλύτερο ιδιαίτερα με την άρση της απαγόρευσης των πτήσεων από την Μεγάλη
Βρετανία, αλλά φαίνεται πως δυσκολεύει
την κατάσταση το γεγονός ότι χρειάζονται πιστοποιητικό δεν αναμένεται να
αυξηθούν οι τουρίστες. «Ελπίζουμε ότι θα
αλλάξει λίγο η εικόνα για τον εσωτερικό
τουρισμό, ενώ ίσως δούμε τον Σεπτέμβριο
κάποια περαιτέρω κινητικότητα εάν
αλλάξουν τα δεδομένα από τις μεγάλες
αγορές της Βρετανίας και της Ρωσίας»,
κατέληξε.

Όμιλος Louis

Διατηρώντας σταθερές τις αξίες
Ο Όμιλος ηγείται στον τομέα του τουρισμού στην Κύπρο
και στην ευρύτερη Νοτιοανατολική Μεσόγειο

O

Όμιλος Louis αποτελεί έναν
από τους κορυφαίους ομίλους
στον κλάδο του τουρισμού στη
Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Iδρύθηκε το
1935 από τον αείμνηστο Λούη Λοΐζου,
ο οποίος θεωρείται ως ο «πατέρας του
κυπριακού τουρισμού». Κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών λειτουργίας του, οι
δραστηριότητες του Ομίλου αφορούσαν
την παροχή υπηρεσιών μεταφορών και
λίγο χρόνο αργότερα ως ταξιδιωτικό πρακτορείο με την επωνυμία «Louis Tourist
Agency». Σήμερα ο Όμιλος απασχολεί
πάνω από 5000 προσωπικό και δραστηριοποιείται στην ιδιοκτησία και διαχείριση
ξενοδοχειακών μονάδων στη Κύπρο και
την Ελλάδα, στην ιδιοκτησία και διαχείριση κρουαζιερόπλοιων, ταξιδιωτικά
γραφεία ΙΑΤΑ στη Κύπρο, υπηρεσίες
επισιτισμού, αποστολή εμπορευμάτων,
καθώς και υπηρεσίες εδάφους σε αεροπορικές εταιρείες στα διεθνή αεροδρόμια
της Λάρνακας και της Πάφου.

Ηγέτης στον τουρισμό
Διαχρονικά, ο Όμιλος ηγείται στον τομέα
του τουρισμού στην Κύπρο και στην ευρύτερη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η επιτυχία του οφείλεται στην τεράστια γνώση
που διαθέτει στην αγορά του τουρισμού,
στην προσαρμοστικότητά του στις τάσεις
της κάθε εποχής και στην αγάπη του να
παρέχει την πιο αγνή εμπειρία φιλοξενίας. Μέσα από τη δραστηριοποίησή του
σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, ο Όμιλος

ξεχωρίζει προσφέροντας απαράμιλλη
εμπειρία και τεχνογνωσία ως επίσης και
υπηρεσίες value-for-money. Η κάθε εταιρεία του Ομίλου έχει το δικό της ρόλο να
διαδραματίσει με στόχο την εξυπηρέτηση
των εκατοντάδων χιλιάδων πελατών της
Louis ετησίως.

H πανδημία
Ο Όμιλος Louis, όπως και σε προηγούμενες κρίσεις είτε αυτές αφορούσαν την
χώρα, την οικονομία ή σήμερα που η
πανδημία επηρεάζει όλο τον κόσμο, παραμένει ισχυρός και οι προσπάθειές του
είναι να βγει και σε αυτή την περίπτωση
πιο ώριμος και πιο δυνατός. Όπως έδειξε
το πρόσφατο παρελθόν, σε περιόδους
κρίσης και συρρίκνωσης της πιστοδοτικής
δυνατότητας των τραπεζών, o Όμιλος
κατόρθωσε μέσω εναλλακτικών τρόπων
χρηματοδότησης, όπως π.χ. σε συνεργασία
με τουριστικούς πράκτορες - να πραγματοποιήσει επενδύσεις σε έργα πολλών
εκατομμυρίων ευρώ.

Το 2020
Αναβαθμίζοντας συνεχώς τα ξενοδοχεία
και τα κρουαζιερόπλοια του, ο Όμιλος
Louis ανανεώνει αδιάκοπα το προϊόν
του ώστε να καταφέρνει κάθε φορά να
ξεπερνά τις προσδοκίες των πελατών του.
Οι τελευταίες κινήσεις του Ομίλου για το
2020 αφορούν επέκταση των εργασιών του,
μέσω της ενοικίασης ή διαχείρισης επιπρόσθετων ξενοδοχειακών μονάδων τόσο στην
Κύπρο όσο και στην Κρήτη. Σημαντικό
ορόσημο για τη Louis Hotels, που διαχειρίζεται 26 ξενοδοχεία ήταν η ολοκλήρωση

των εργασιών ανακαίνισης του ξενοδοχείου
Hilton Nicosia και η αναβάθμιση του
ξενοδοχείου σε πεντάστερο, μια εξέλιξη
που αναμένεται σύντομα. Ταυτόχρονα,
προχώρησαν οι εντυπωσιακές ανανεώσεις
με την ανακαίνιση του ξενοδοχείου Louis
Phaethon Beach στη Πάφο, του Louis
Imperial Beach στη Πάφο ενώ το ξενοδοχείο Mykonos Theoxenia, αναμένεται
να τύχει ολοκληρωτικής ανακαίνισης το
χειμώνα του 2021. Πέραν των πιο πάνω
ανέλαβε τη διαχείριση του πεντάστερου
Louis Asterion Resort & Spa στα Χανιά
και τη διαχείριση του Sofianna Resort &
Spa στην Πάφο.

Η επόμενη ημέρα
Η πανδημία όχι μόνο άφησε αλλά συνεχίζει να αφήνει και να επηρεάζει πολύ έντονα
τον τουρισμό. Μέσα σε όλο αυτό το έντονο
κλίμα αβεβαιότητας ο Όμιλος συνεχίζει
να διατηρεί τις αξίες του, να προχωρά
μπροστά με υπευθυνότητα και πάντοτε
με βασικό γνώμονα την ασφάλεια του
προσωπικού του και των επισκεπτών του.
Ο δρόμος της επίτευξης των στόχων για
φέτος δεν είναι ομαλός. Οι άνθρωποι του
Ομίλου Louis, σηκώνουν τα μανίκια και
συνεχίζουν γεμάτοι πείσμα και όρεξη για
δουλειά με στόχο τις καλύτερες μέρες.
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ΟΜΙΛΟΣ MAP S.Platis

Ηγετική ΘΕΣΗ σε θέματα
κανονιστικής συμμόρφωσης
Ο Όμιλος ιδρύθηκε το 2003 και σήμερα έχοντας στο δυναμικό του 180 έμπειρους
επαγγελματίες, αναγνωρίζεται διεθνώς για την εξειδίκευσή του σε θέματα
κανονιστικής συμμόρφωσης στα χρηματοοικονομικά και σε συναφείς υπηρεσίες
Ο Όμιλος MAP S.Platis κατέχει ηγετική
θέση και αναγνωρίζεται διεθνώς για την
εξειδίκευσή του σε θέματα κανονιστικής
συμμόρφωσης στα χρηματοοικονομικά
και σε συναφείς υπηρεσίες, όπως αδειοδότηση από εποπτικές αρχές διεθνώς,
υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, υπηρεσίες
κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης
κινδύνων, υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, υπηρεσίες κανονιστικής τεχνολογίας,
υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης,
καθώς και υπηρεσίες σε θέματα καινοτομίας. Η τεράστια εμπειρία η οποία έχει
συσσωρευθεί μέσω της υποστήριξης της
πλειοψηφίας των εταιρειών του χρηματοοικονομικού τομέα που δραστηριοποιούνται
στην Κύπρο, οι εκτεταμένες εργασίες με
εποπτικές αρχές, οι ομάδες επαγγελματιών
με διαφοροποιημένα προσόντα και υπόβαθρο, το απαράμιλλο ιστορικό επιδόσεων,
το διεθνές δίκτυο συνεργατών και το βάθος
των διαθέσιμων πόρων, καθιστούν τον
Όμιλο ικανό να υποστηρίξει τις ανάγκες
οποιουδήποτε πελάτη αποτελεσματικά
και ουσιαστικά.

Τι υπηρεσίες προσφέρει
ο όμιλος
• Υπηρεσίες Aδειοδότησης από εποπτικές
αρχές διεθνώς
• Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου
• Υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης
• Υπηρεσίες κεφαλαιακής επάρκειας και
διαχείρισης κινδύνων μέσω της MAP Risk
Management Services Ltd
• Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού μέσω
από της MGR Human Resources Ltd
• Υπηρεσίες κανονιστικής τεχνολογίας μέσω
της MAP Financial Technologies Ltd
• Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσω του European Institute of
Management and Finance (EIMF)
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα
της καινοτομίας και ανάπτυξης μέσω
της MAP Innovation Ltd
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Σε ποιες χώρες δραστηριοποιείται ο Όμιλος
και ποια είναι η έδρα
Ο Όμιλος διαθέτει γραφεία σε Λευκωσία
και Λεμεσό ενώ διατηρεί παρουσία σε Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και σε άλλα κράτη της
περιοχής μας, μέσω δικτύου συνεργατών. Ο
Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω Κύπρου
σε διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στα οποία ισχύουν κοινά χρηματοοικονομικά κανονιστικά πλαίσια μέσω
Οδηγιών και Κανονισμών της ΕΕ και της
ενιαίας αγοράς.
Ποιοι είναι οι πελάτες του Ομίλου;
• Κυπριακές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) κάθε είδους όπως
επενδυτικοί σύμβουλοι, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, διαμεσολαβητές για τη διενέργεια
συναλλαγών κ.ά. οι οποίες λειτουργούν κάτω
από το πλαίσιο MiFID/MiFIR,
• Πιστωτικά ιδρύματα τα οποία διέπονται
από τον περί τραπεζικών εργασιών νόμο, το
πλαίσιο MiFID κλπ.,
• Ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαφόρων
τύπων όπως ζωής, γενικού κλάδου, διαμεσολαβητές και αντιπρόσωποι οι οποίοι
διέπονται από τον Περί Ασφαλιστικών και
Αντασφαλιστικών Εργασιών Νόμο, το πλαίσιο Insurance Distribution Directive κλπ.
• Επενδυτικά ταμεία/συλλογικά επενδυτικά
σχέδια και διαχειριστές τους που λειτουργούν
κάτω από τα πλαίσια UCITS ή AIF/AIFM
• Ιδρύματα Πληρωμών και Ηλεκτρονικού
Χρήματος τα οποία λειτουργούν κάτω από
τα πλαίσια Payment Services Directive II και  
Electronic Money Directive
• Συνταξιοδοτικά Ταμεία τα οποία πλέον
λειτουργούν κάτω από το νεοεισαχθέν πλαίσιο IORP II.

Το μέλλον
Η κανονιστική συμμόρφωση, η κανονιστική τεχνολογία και οι σχετικές υπηρεσίες έχουν αυξανόμενη απήχηση διεθνώς
λόγω των αυξητικών τάσεων της ρύθμισης
και εποπτείας των αγορών και η παροχή

τους διευκολύνεται από την ομοιόμορφη
προσέγγιση που υιοθετούν πολλές αρχές.
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με υπηρεσίες
επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και
ανθρώπινου δυναμικού. Ως Όμιλος, με το
μέγεθος και το επίπεδο εξειδίκευσής μας,
κοιτάζουμε εκτός Κύπρου ενεργά, ειδικά
εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και σε γειτονικά κράτη
της Μέσης Ανατολής.

Σημαντικά χαρακτηριστικά
• Πρωτοπορία στην αδειοδότηση χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων με πέραν
των 300 επιτυχών αιτήσεων
• Παροχή υποστήριξης σε πέραν
των 500 εποπτευόμενων επιχειρήσεων διεθνών δραστηριοτήτων
• 180 επαγγελματίες με διαφοροποιημένο
υπόβαθρο, εμπειρία και γνώση
• 43% του προσωπικού του Ομίλου είναι
γυναίκες – Πιστοποιημένος Εργοδότης από
την ΟΕΒ με το πρότυπο Sound Industrial
Relations 2014 [SIR 2014] με τίτλο «Υγιείς
Eργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις»
• Ευρύ δίκτυο διεθνών συνεργατών
• Εξειδίκευση στην παροχή καινοτόμων
λύσεων
• Εκτεταμένη εμπειρία με εποπτικές αρχές
στην Κύπρο και στο εξωτερικό

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΑΣ
 εμεσός: Αρχιεπισκόπου
Λ
Μακαρίου Γ’ 74, Amaranton
Court, όροφος 2-3, Μέσα
Γειτονιά, 4003 Λεμεσός
Τ: +357 2535 1335
Λευκωσία: Διαγόρου 2, ERA
House, όροφος 9-12,1097,
Λευκωσία, Τ: +357 2287 7744
ΛΟΝΔΙΝΟ: 200 Aldersgate,
EC1A 4HD, London United
Kingdom  T: +44 207 060 5540
Website: www.mapsplatis.com
Email: info@mapsplatis.com
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Τοποθετώντας την Κύπρο στον
παγκόσμιο χάρτη της επιστήμης
Τεχνολογική υπεροχή, έρευνα και καινοτομία, για καλύτερη ποιότητα ζωής

Σ

ε αναβαθμισμένες καινοτόμες
συχνότητες και ταυτισμένη με την
εξέλιξη και την πρόοδο στον τομέα
της βιοτεχνολογίας, εκπέμπει η NIPD
Genetics, με έδρα τη Λευκωσία. Η δραστηριοποίηση της στους τομείς του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της κατασκευής
και παροχής γενετικών τεστ, υψηλής ακρίβειας και ασφάλειας, την καταξιώνει στις
κορυφογραμμές της επιτυχίας.
H NIPD Genetics ιδρύθηκε το 2010 και
έκτοτε παρέχει διεθνώς πρωτοποριακές
υπηρεσίες στον τομέα της γενετικής με
στόχο τη βελτίωση της κλινικής φροντίδας
και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.
Διοικείται από τον Ιδρυτή και Γενικό
Εκτελεστικό Διευθυντή Καθηγητή Φίλιππο
Πατσαλή, παγκοσμίου φήμης Γενετιστή
και διακεκριμένο επιστήμονα στον Προγεννητικό Έλεγχο, τη Μοριακή Γενετική
και τη Μοριακή Ιατρική.

Γενετικές Υπηρεσίες
Η αξιοπιστία και υπεροχή της NIPD
Genetics διασφαλίζεται από την εξαιρετική ομάδα της εταιρείας, που απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες
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και ειδικούς, με σπουδές και εκπαίδευση
στα πλέον αναγνωρισμένα πανεπιστήμια
και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης και
των ΗΠΑ. Με πολύχρονη εμπειρία και
τεχνογνωσία στους τομείς της έρευνας
και ανάπτυξης γενετικών προϊόντων και
τεχνολογιών, το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της NIPD Genetics αξιολογεί
συνεχώς νέες ιδέες με βάση τις ανάγκες
για καλύτερες διαγνώσεις και δρομολογεί
την ανάπτυξη καινοτόμων εξετάσεων,
οι οποίες συνδράμουν στη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής.
Η συνεχής ανάπτυξη στον τομέα του
σχεδιασμού και δημιουργίας γενετικών
εξετάσεων, έχει οδηγήσει την εταιρεία να
έχει μέχρι στιγμής κατοχυρώσει σημαντικό αριθμό πατέντων για γενετικά τεστ
και τεχνολογίες. Μέσω της δυνατότητάς
της να παρέχει τεχνογνωσία σε διαπιστευμένα εργαστήρια, η NIPD Genetics
δραστηριοποιείται σε περισσότερες από
30 χώρες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή,
Ασία και Αφρική. Πέραν της θέσης της
στον παγκόσμιο χάρτη και του ανταγωνισμού με φημισμένους κολοσσούς παγκόσμιας εμβέλειας στην Ευρώπη και στις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η NIPD
Genetics κατάφερε να εδραιώσει και να
προωθεί συνεχώς τις καινοτόμες γενετικές υπηρεσίες σε εργαστήρια διεθνώς
αναγνωρισμένα και καταξιωμένα. Έχει
αναπτύξει και εμπορευματοποιήσει πάνω
από 38 εξειδικευμένες γενετικές εξετάσεις και προσφέρει εύρος, ευελιξία και
προσαρμογή στην εξυπηρέτηση περισσότερων από 250 κλινικών εργαστηρίων
και νοσοκομείων σε παγκόσμια κλίμακα.
Δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να
παραλειφθεί η εκτίμηση και ικανοποίηση
που εισπράττεται καθημερινά από τους
συνεργάτες της τόσο για την αξιοπιστία
των γενετικών υπηρεσιών όσο και για την
τεχνολογική υπεροχή:
“Αναζητώντας έναν αξιόπιστο, επιστημονικά και τεχνολογικά προηγμένο συνερ-

γάτη με γνώμονα πρωτίστως την ποιότητα
για να συμπληρώσουμε τα κενά μας σε
υπηρεσίες που δεν μπορούσαμε να παρέχουμε, βρήκαμε τον πλέον κατάλληλο στη
γειτονική μας χώρα την Κύπρο, την NIPD
Genetics. Η συνεργασία μας τα τελευταία
δύο χρόνια υπήρξε παραπάνω από άψογη
κι έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. Το
υπεύθυνο και ιδιαίτερα καταρτισμένο
προσωπικό και η άριστη υποδομή της
NIPD Genetics διασφαλίζουν με τον
πλέον αξιόπιστο τρόπο την ποιότητα των
αποτελεσμάτων μας”.
Δρ. Παντελεήμων Κωνσταντουλάκης, Επιστημονικός Διευθυντής της Genotypos
Science Labs.

Τεχνολογική υπεροχή
Οι εξετάσεις της NIPD Genetics διακρίνονται για τα εξαιρετικά αξιόπιστα
αποτελέσματά τους και έχουν αξιολογηθεί
από ανεξάρτητες διεθνείς μελέτες ως
υψηλότερης ποιότητας και ακρίβειας σε
σχέση με άλλες παρόμοιες υπηρεσίες που
προσφέρονται στη διεθνή αγορά. Αυτό
που προσφέρει σημαντικά ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα στα προϊόντα της NIPD
Genetics, είναι η τεχνολογική υπεροχή
της. Πρωτοπόρος και καινοτόμος για τα
κυπριακά δεδομένα, η εταιρεία ανέπτυξε
την επιστημονική πλατφόρμα «Στοχευμένης Δέσμευσης και Εμπλουτισμού»
για την ανάλυση τμημάτων του DNA και
προς αυτή την κατεύθυνση έχει κατοχυρώσει σημαντικό αριθμό από πατέντες.
Η συγκεκριμένη τεχνολογία διαθέτει,
επίσης, ένα ευρύ και διαφοροποιημένο
χαρτοφυλάκιο με κατοχυρωμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έχει βραβευτεί,
ως ένδειξη καθολικής αναγνώρισης της
αριστείας που προσφέρει.
Σε πρόσφατη εργαστηριακή επιθεώρηση, ο Dr Palat K Menon,, ελεγκτής του
Κολλεγίου Αμερικανών Παθολόγων, δεν
δίστασε να εκφράσει την ικανοποίηση και

το θαυμασμό του για την εταιρεία:
“Η NIPD Genetics διαθέτει υπερσύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις, βασισμένες στην πρωτοποριακή μέθοδο Αλληλούχισης DNA Νέας Γενιάς, διαπιστευμένες από το Κολλέγιο Αμερικανών
Παθολόγων (CAP), το οποίο εξυπηρετεί
πελάτες σε παγκόσμια βάση. Έχουν αναπτύξει στα εργαστήριά τους state-of-art
γενετικά τεστ και το Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας (Quality Management) τους
ευθυγραμμίζεται με τα καλύτερα παγκόσμια πρότυπα. O Καθηγητής Φίλιππος
Πατσαλής είναι ένας εξαιρετικός ερευνητής και επιστήμονας και υποστηρίζεται
από μια εξαιρετική ομάδα. Η επίσκεψη
μου στη NIPD Genetics ως ελεγκτής του
Κολλεγίου Αμερικανών Παθολόγων ήταν
ξεκάθαρα μια τεχνική ευχαρίστηση. Τους
εύχομαι τα καλύτερα”.

Ο ΙΔΡΥΤΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΣ NIPD GENETICS,
ΚΑΘ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΑΤΣΑΛΗΣ

Dr Palat K. Menon MBBS MD PhD MBA
CPHQ, Ιδρυτής της AstraGene.

Προγεννητικές εξετάσεις
Τα τελευταία πέντε χρόνια η εταιρεία
έχει πρωτοπορήσει στον τομέα του Μη
Επεμβατικού Προγεννητικού Ελέγχου
(NIPT) και προσφέρει ήδη, με εξαιρετική
επιτυχία και αξιοπιστία, δύο καινοτόμες
μη επεμβατικές προγεννητικές εξετάσεις
στην κλινική πρακτική, προσφέροντας τα
τεστ VERACITY και VERAgene. Και οι
δύο εξετάσεις, μπορούν να ανιχνεύσουν
εμβρυϊκές γενετικές παθήσεις που οφείλονται σε ανευπλοειδίες και μικροελλείμματα, ενώ η εξέταση VERAgene παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα ανίχνευσης
μονογονιδιακών γενετικών ασθενειών
με ακρίβεια, όπως η β-θαλασσαιμία, η
δρεπανοκυτταρική αναιμία και η κυστική
ίνωση καθώς και δεκάδες άλλες πιθανές
ανωμαλίες. Το VERAgene αποτελεί την
πρώτη ολοκληρωμένη μη επεμβατική
προγεννητική εξέταση στη διεθνή κλινική
πρακτική.

Ανίχνευση καρκίνου
Πέραν των Μη Επεμβατικών Προγεννητικών Ελέγχων VERACITY και
VERAgene, η NIPD Genetics ανοίγει
δρόμους σε νέους ορίζοντες στην παροχή
καινοτόμων γενετικών εξετάσεων που
αφορούν τον καρκίνο. Έχει διαθέσει
στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα τα
νέα καινοτόμα γενετικά τεστ καρκίνου

PreSENTIA και ForeSENTIA και την
ίδια στιγμή βρίσκεται σε προχωρημένη
διαδικασία ανάπτυξης τεχνολογίας στον
προεμφυτευτικό έλεγχο (preimplantation
genetic testing) και στην υγρή βιοψία
(liquid biopsy) για μη επεμβατική ανίχνευση, παρακολούθηση και θεραπεία
του καρκίνου. Τα συγκεκριμένα τεστ,
αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στους
επόμενους μήνες.
Η εξέταση PreSENTIA περιλαμβάνει ένα
ευρύ φάσμα 19 εξειδικευμένων εξετάσεων
για τους πιο σημαντικούς τύπους κληρονομικού καρκίνου. H εξέταση αυτή παρέχει
τη δυνατότητα ταυτόχρονης ανίχνευσης
πολυάριθμων κληρονομικών γενετικών
μεταλλάξεων (αλλαγών) στο ανθρώπινο
DNA, μεταλλάξεις οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν καρκίνο στο μέλλον.
Οι μεταλλάξεις αυτές κληρονομούνται
από γενιά σε γενιά και αποτελούν περίπου
το 10% των διάφορων μορφών καρκίνου. Η έρευνα στον τομέα του καρκίνου
γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη διεθνώς και
οδηγεί σε εκ βάθρων αλλαγές στον τρόπο
που διεξάγεται τόσο η κλινική διαχείριση

όσο και η εξατομικευμένη θεραπεία και
φροντίδα του ασθενή. Αναμφίβολα, η
πρώιμη διάγνωση του καρκίνου αυξάνει το προσδόκιμο ζωής και μειώνει τις
δαπάνες στον τομέα της υγείας.
Το υπόλοιπο περίπου 90% των περιπτώσεων καρκίνου, αποτελούν οι σωματικοί
ή σποραδικοί καρκίνοι, οι περιπτώσεις
καρκίνου δηλαδή, που δεν κληρονομούνται, αλλά εκδηλώνονται κατά τη
διάρκεια της ζωής ενός ατόμου λόγω
έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου, όπως
το κάπνισμα. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις,
η NIPD Genetics ανέπτυξε και διέθεσε
στην αγορά τις διευρυμένες γενετικές
εξετάσεις ForeSENTIA για διάφορους
τύπους καρκίνου και συναφή τεστ (πάνελ)
με θεραπείες που στοχεύουν σε συγκεκριμένα γονίδια. Οι εν λόγω εξετάσεις
αφορούν μια σειρά από γενετικά τεστ, τα
οποία χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση κλινικά ενεργών μεταλλάξεων σε
σποραδικούς (σωματικούς) καρκινικούς
όγκους. Με τον εντοπισμό των μεταλλάξεων, η θεραπεία ασθενών δύναται να
γίνει στοχευμένα και εξατομικευμένα. Οι
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πληροφορίες που λαμβάνονται από την
εξέταση ForeSENTIA επιτρέπουν στο
γιατρό να εντοπίζει τις πλέον κατάλληλες
θεραπευτικές επιλογές, φαρμακευτικές
θεραπείες και κλινικές δοκιμές, που θα
βελτιώσουν πολύ την κλινική περίθαλψη
των ασθενών.

Το μέλλον
Οι μελλοντικές εφαρμογές της τεχνολογικής πλατφόρμας αφορούν τον έλεγχο
φορέων, τον προεμφυτευτικό έλεγχο,
τον περιγεννητικό, το μεταγεννητικό, το
νεογνικό έλεγχο και την υγρή βιοψία του
καρκίνου. Σύντομα θα είναι διαθέσιμη
στην αγορά μια νέα, καινοτόμα γενετική
υπηρεσία στον αναπαραγωγικό τομέα.
Η υπηρεσία αυτή αφορά τον προηγμένο
μοριακό έλεγχο φορέων για γενετικές
παθήσεις, Adventia carrier screening.
Η εξέταση Adventia carrier screening
είναι ζωτικής σημασίας για το άτομο
ή το ζευγάρι που θα ήθελε να γνωρίζει
με μεγάλη ακρίβεια κατά πόσο είναι
φορείς μίας γενετικής ασθένειας και να
του δώσει επιλογές, είτε για να φέρει στον
κόσμο ένα υγιές παιδί, ή να προβεί σε
έγκαιρες ιατρικές επιλογές ή θεραπείες.
Παράλληλα, με την παροχή γενετικών
υπηρεσιών στο μη επεμβατικό έλεγχο,
στον κληρονομικό και σποραδικό καρκίνο
και σύντομα στον αναπαραγωγικό τομέα,
η εταιρεία έχει μόλις πρόσφατα ολοκληρώσει την ανάπτυξη ενός μεγαλόπνοου
προγράμματος μεταφοράς της απαιτούμενης τεχνολογίας. Το πρόγραμμα
μεταφοράς τεχνολογίας (Technology
Transfer), επιτρέπει στους συνεργάτες
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της εταιρείας να χρησιμοποιήσουν την
καινοτόμο τεχνολογία και υποδομές της
στα δικά τους διαγνωστικά εργαστήρια
σε άλλες χώρες. Η δυνατότητα μεταφοράς της πρωτοποριακής τεχνολογικής
πλατφόρμας παγκόσμια είναι ακόμα μια
ένδειξη ότι η NIPD Genetics βρίσκεται
στα πιο ψηλά σκαλοπάτια της επιτυχίας
και της καταξίωσης.

Διακρίσεις και επενδύσεις
Ως μια από τις πιο γνωστές μικρομεσαίες
εταιρείες βιοτεχνολογίας στο κόσμο,
η ΝIPD Genetics παραμένει σταθερά
αφοσιωμένη και προάγει την ερευνητική αριστεία και επιχειρηματικότητα
διεθνώς, ενώ καταφέρνει την ίδια στιγμή
να προσελκύει ξένους επενδυτές, να εξασφαλίζει και αποκομίζει συνεχώς πόρους
και επιχορηγήσεις για την Κύπρο. Η
ανέλιξη και ανάπτυξη της NIPD Genetics
χρηματοδοτήθηκε κυρίως από ιδιωτικές
επενδύσεις και επενδυτικά κεφάλαια από
την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και
τις ΗΠΑ, καθώς και από κονδύλια μέσω
εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών
προγραμμάτων. Πρόσφατα, η εταιρεία
εξασφάλισε την επιχορήγηση Proof of
Concept Grant για ανάπτυξη έρευνας
αιχμής και καινοτομίας από το διακεκριμένο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
(ERC), το οποίο κάθε χρόνο επιλέγει και
χρηματοδοτεί ερευνητές που διακρίνονται από αριστεία, δημιουργικότητα και
καινοτομία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η
εξασφάλιση τέτοιων επιχορηγήσεων αποκτά ευρύτερες διαστάσεις για όλη την
Κύπρο, καθώς σηματοδοτεί μια πορεία

διακρίσεων μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες στον τομέα της υγείας παγκόσμια
αλλά και επίτευξης στόχων που την αναδεικνύουν σε ένα άκρως ανταγωνιστικό
περιβάλλον.
Η NIPD Genetics, ως η μεγαλύτερη
εταιρεία βιοτεχνολογίας στην Κύπρο,
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
προσπάθεια διατήρησης της θετικής
πορείας της κυπριακής οικονομίας. Η
επένδυση στον τομέα της έρευνας και της
καινοτομίας, αποτελεί ουσιαστικά, μια
μακρόπνοη επένδυση για το μελλοντικό
προοδευτικό σχεδιασμό του μοντέλου
των υπηρεσιών της χώρας. Όραμα της
NIPD Genetics είναι η συνεχής ανάπτυξη
καινοτόμων και πρωτοποριακών τεστ
και η παγκόσμια επέκταση στον τομέα
της Γενετικής Διαγνωστικής η οποία να
είναι εναρμονισμένη και συντονισμένη
με την τεχνολογική αριστεία, την αποδοτικότητα και την ποιότητα. Οι αξίες
της υπευθυνότητας, της αριστείας, της
καινοτομίας, της επαγγελματικότητας και
της επιχειρηματικότητας έχουν εξέχουσα
θέση στην NIPD Genetics καθώς έχουν
εδραιώσει την εταιρεία και προσφέρουν
τα εχέγγυα για την μελλοντική της εξέλιξη
και τη διακρίνουν στην καθημερινή της
επαφή με όλο το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας της χώρας. Η
αναζήτηση νέων τεχνολογιών και προτάσεων σε συνάρτηση με την υιοθέτηση
καινοτόμων λύσεων αποτελεί ίσως τον πιο
καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη
της NIPD Genetics. Οι γενετικές εξετάσεις και υπηρεσίες της NIPD Genetics
διανέμονται, επεξεργάζονται και αναλύονται από τα κεντρικά διαγνωστικά
εργαστήριά της, που είναι διαπιστευμένα
από το College of American Pathologists
(CAP) και πιστοποιημένα με τα πρότυπα
CLIA και ISO.

VIEW IN
Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις γενετικές
υπηρεσίες της NIPD Genetics,
υπάρχουν στην ιστοσελίδα
της, στη διεύθυνση

www.nipd.com.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο αντίκτυπος της πανδημίας
στον τομέα των ακινήτων
Η μείωση στις πωλήσεις, η ζήτηση, η διαμορφωση των τιμών, οι ξένοι αγοραστές
και οι προσπάθειες της Κυβέρνησης για να προστατέψει τον τομέα
Της ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

ισθητές αλλά και αναμενόμενες
μπορούν να χαρακτηριστούν οι
επιπτώσεις της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοιού στον τομέα των
ακινήτων στη χώρα μας. Τους μήνες
Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο οι πωλήσεις
έκαναν βουτιά καταγράφοντας σε κάποια
στιγμή μείωση της τάξης του 80%, κάτι
που όμως θεωρείται φυσικό επακόλουθο
των περιορισμών που επήλθαν λόγω
του «lockdown». Σε δηλώσεις του στο
«Who is Who» ο Αντιπρόεδρος Συνδέσμου
Εκτιμητών Ακινήτων και Διευθυντής της
Polys Kourousides & Associates LLC
Chartered Surveyors, Πόλυς Κουρουσίδης, αναφέρει πως πήγαμε καλύτερα
απ’ ότι περιμέναμε κατά τους προηγούμενους δύσκολους μήνες και εμφανίζεται
ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία του
τομέα των ακινήτων στην εποχή μετά την
πανδημία. Χαρακτηρίζει αναμενόμενη
τη μείωση στις πωλήσεις και μιλά για τη
ζήτηση σημειώνοντας πως ο Ιούνιος τον
εξέπληξε ευχάριστα αφού ήταν αισθητή
τόσο για σκοπούς ιδιοκατοίκησης όσο και
για επενδύσεις σε ακίνητα, γεγονός που
επιφέρει και σταθεροποίηση στις τιμές.
Αναφέρεται ακόμα στο ενδιαφέρον των
ξένων αγοραστών που παραμένει ζωντανό
και στις προσπάθειες της Κυβέρνησης για

να προστατέψει τον τομέα που αναμένεται
να αποφέρουν καρπούς.

Μέχρι και 80% μείωση
στις πωλήσεις
Τα στοιχεία από το Κτηματολόγιο δείχνουν πως διαμορφώνεται η κατάσταση
στην αγορά ακινήτων από την αρχή του
έτους. Τον Ιανουάριο οι πωλήσεις τεμαχίων παγκύπρια ήταν 964, τον Φεβρουάριο 1.359, τον Μάρτιο 677, ενώ τον
Απρίλιο λόγω της κατάστασης που επικρατούσε με την πανδημία του κορωνοϊού
οι πωλήσεις περιορίστηκαν στις 276. Τον
Μάιο, οι πωλήσεις τεμαχίων αυξήθηκαν
στις 685.
Σε σύγκριση με το 2019, τα παγκύπρια
στατιστικά στοιχεία για τα πωλητήρια
έγγραφα που έχουν κατατεθεί στα επαρχιακά κτηματολογικά γραφεία καταγράφουν
τεράστιες μειώσεις για τους μήνες Απρίλιο
και Μάιο. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο
του 2019 κατατέθηκαν 766 πωλητήρια
έγγραφα, ενώ τον Ιανουάριο του 2020
κατατέθηκαν 742 καταγράφοντας μείωση
ύψους 3%. Τον Φεβρουάριο σημειώθηκε
μείωση ύψους 11% αφού το 2019 είχαν
κατατεθεί 834 πωλητήρια έγγραφα, ενώ
τα αντίστοιχα φετινά ανήλθαν στα 739.
Τον Μάρτιο άρχισαν να φαίνονται οι
πρώτες επιπτώσεις της πανδημίας, αφού
η μείωση στα πωλητήρια έγγραφα ανήλθε
στο 33%. Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΝΑΣ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΜΑΡΤΙΟΣ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	ΜΑΙΟΣ	ΙΟΥΝΙΟΣ	 ΟΛΙΚΑ
2019

766

834

766

1057

1423

714

5560

2020

742

739

510

216

419

646

3272

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΙΩΣΗΣ

-3%

-11%

-33%

-80%

-71%

-10%

-41%
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2019 είχαν κατατεθεί 755 πωλητήρια
έγγραφα και φέτος 510. Τον Απρίλιο και
τον Μάιο επήλθε το μεγαλύτερο πλήγμα
στις πωλήσεις ακινήτων, με τα πωλητήρια
έγγραφα να καταγράφουν μείωση κατά
80% και 71% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του Κτηματολογίου, τον Απρίλιο
του 2019 είχαν κατατεθεί 1057 πωλητήρια
έγγραφα, ενώ φέτος μόνο 216 και τον
Μάιο του 2019 είχαν κατατεθεί συνολικά
1423 πωλητήρια έγγραφα, ενώ το φετινό
Μάιο κατατέθηκαν μόλις 419.
Σχολιάζοντας τα πιο πάνω στοιχεία, ο κ.
Κουρουσίδης, ανέφερε πως η μείωση στις
πωλήσεις τους μήνες Απρίλιο και Μάιο
ήταν αναμενόμενη καθώς είχαμε τους
περιορισμούς και το lockdown.
Την ίδια ώρα, εξήγησε ότι δεν μπορεί να
γίνεται σύγκριση με τον περσινό Μάιο,
καθώς εκείνος ήταν αποδεδειγμένα ο
καλύτερος όλων των εποχών όσον αφορά
τις πωλήσεις λόγω της μαζικής καθόδου
ξένων αγοραστών που έτρεξαν να εκμεταλλευτούν τις πολιτογραφήσεις προτού
αλλάξουν τα κριτήρια. «Στατιστικά, πρόσθεσε, υπάρχει μείωση αλλά υπάρχει
και λογική εξήγηση. Τον φετινό Μάιο
υπήρχαν οι περιορισμοί που δικαιολογούν
αυτούς τους αριθμούς στα πωλητήρια
έγγραφα, καθώς άλλαξαν οι διαδικασίες και μόνο με ραντεβού μπορούσε
κάποιος να πάει στο Κτηματολόγιο»,
πρόσθεσε. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Κουρουσίδης, ενδέχεται να υπάρχουν πωλητήρια έγγραφα που δεν κατατέθηκαν στο
Κτηματολόγιο τους μήνες κατά τους οποίους ίσχυαν οι περιορισμοί, γι’ αυτό και
αναμένεται αύξηση στις καταχωρήσεις
τον Ιούνιο. Κάνοντας μία εκτίμηση, είπε
πως τα πωλητήρια έγγραφα αυτό το μήνα
μπορεί να φτάσουν και τα 600, αριθμός
που θεωρείται πολύ ικανοποιητικός.
Ευχάριστη έκπληξη ο Ιούνιος
Συνεχίζοντας ο κ. Κουρουσίδης, είπε πως
ήδη ο Ιούνιος μας ξάφνιασε ευχάριστα.
Συγκεκριμένα, ανέφερε πως αυτό που

παρατηρήθηκε είναι ότι υπάρχει ένα
ζωηρό ενδιαφέρον για ακίνητα χαμηλότερης αξίας -από ότι πριν που βλέπαμε
πράξεις πέραν του ενός εκατομμυρίουμέχρι 300 – 350 χιλιάδες ευρώ, κυρίως για
αγορά κατοικίας ή οικιστικών οικοπέδων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, οι
πωλήσεις ακινήτων ανά το παγκύπριο
τον φετινό Ιούνιο ανήλθαν στις 646 από
714 τον αντίστοιχο μήνα του 2019, καταγράφοντας μείωση 10%.
Όσον αφορά την περίοδο Ιανουαρίου
- Ιουνίου 2020, τα πωλητήρια έγγραφα
έφτασαν τα 3,272 από 5,560 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας
πτώση 41%.

Ζωντανό το ενδιαφέρον
ξένων αγοραστών
Σύμφωνα με τον κ. Κουρουσίδη, οι περιορισμοί που συνεχίζουν να ισχύουν για
τις πτήσεις προς τη χώρα μας μειώνει τη
ζήτηση από τους ξένους αγοραστές, αφού
αν και φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον,
την ίδια στιγμή οι αγοραστές έχουν να
αντιμετωπίσουν την τεχνική δυσκολία
στο έρθουν στην Κύπρο για να δουν από
κοντά τα ακίνητα.

«Οι τιμές θα
σταθεροποιηθούν»
Όσον αφορά τις τιμές, ανέφερε πως στα
οικιστικά ακίνητα δεν έχει παρατηρηθεί
μείωση στις τιμές, καθώς δεν υπάρχει μείωση στη ζήτηση. «Αν όλα πάνε καλά και
τα δεδομένα παραμείνουν ως έχουν και
δεν θα μας επηρεάσει ξανά η πανδημία
του κορωνοιού, οι τιμές θα σταθεροποιηθούν. Οπότε δεν αναμένεται μείωση αλλά
ούτε και αύξηση», συμπλήρωσε.

Αποφέρουν καρπούς οι
ενέργειες του κράτους
Ερωτηθείς για τις επιπτώσεις της
πανδημίας στον τομέα των ακινήτων,
ο κ. Κουρουσίδης είπε πως ο ίδιες
περίμενε πως θα είχαμε πιο σοβαρές
επιπτώσεις, αλλά η διαχείριση της
πανδημίας που είχαμε στην Κύπρο,
φαίνεται ότι βοήθησε θετικά τον
τομέα. Όσο αφορά τις προσπάθειες
της Κυβέρνησης να στηρίξει τον
τομέα, ανέφερε πως είναι θετικά τόσο
τα πολεοδομικά κίνητρα όσο και το
σχέδιο για επιδότηση των επιτοκίων,
τα οποία θεωρεί ότι θα ενισχύσουν τη

ζήτηση. Την ίδια στιγμή, όπως είπε,
βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον
και για επένδυση στα ακίνητα και
όχι μόνο για ιδιοκατοίκηση, αφού
απεδείχθη ότι είναι μία ασφαλής
επένδυση. «Πήγαμε καλύτερα από
ότι περιμέναμε και αυτό θα έχει
θετικό αντίκτυπο και στην οικονομία
γενικότερα», πρόσθεσε.
Όσον αφορά τα ενοίκια,
σύμφωνα με τον κ. Κουρουσίδη,
διαφάνηκε ότι τελικά πολλοί
ιδιοκτήτες προχώρησαν σε
μείωση του ενοικίου ύψους 4050%, εκμεταλλευόμενοι και τα
φορολογικά κίνητρα. Όπως είπε ο

ίδιος είναι γνώστης περιπτώσεων
που με δική τους πρωτοβουλία
οι ιδιοκτήτες προχώρησαν στη
μείωση σε συνεννόηση πάντα με
τους ενοικιαστές τους, γεγονός
που βοήθησε τη ρευστότητα των
ενοικιαστών.
Εν κατακλείδι, ο κ. Κουρουσίδης,
δήλωσε πως τα κίνητρα που δόθηκαν
από την Κυβέρνηση βοήθησαν σε
μεγάλο βαθμό τη ρευστότητα στην
αγορά ακινήτων κάτι που εν τέλει
θα συμβάλει στην ανάκαμψη της
οικονομίας γενικότερα.

WHO iS WHO 41

Parimatch

Οι δημιουργοί τεχνολογικών
τάσεων ρυθμίζουν τον κόσμο
των διαδικτυακών στοιχημάτων
Η εμπορική επωνυμία που αξιοποιεί την τελευταία τεχνολογία με στόχο
μια πραγματική εμπειρία ψυχαγωγίας.

Η

Parimatch χαρακτηρίζεται από
το επιχειρηματικό της πνεύμα
και από την καινοτόμο νοοτροπία της. Με μια νέα και ζωντανή ομάδα,
με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
Sergey Portnov, η επιχείρηση είναι κάτι
περισσότερο από απλή εταιρεία στοιχημάτων. Είναι μια εμπορική επωνυμία που αξιοποιεί την τελευταία τεχνολογία με στόχο
μια πραγματική εμπειρία ψυχαγωγίας.
Παρά την πρωτοποριακή στάση που
υιοθέτησε η Parimatch, η εταιρεία δεν
θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να
χαρακτηριστεί ως νέα στο χώρο. Έχοντας
ιδρύθει το 1994, η Parimatch μετατράπηκε, κάτω από την ηγεσία του Sergey
Portnov, από λιανική επιχείρηση σε μια
διεθνή πλατφόρμα μεγάλου βεληνεκούς,
με παρουσία σε 11 χώρες, και μια από τις
κορυφαίες εταιρείες αθλητικών στοιχημάτων στην CIS. Η Parimatch ήταν στην
πραγματικότητα ο πρώτος διαχειριστής
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που ξεκίνησε μια διαδικτυακή πλατφόρμα
στοιχημάτων στην CIS, παρέχοντας στην
εταιρεία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Μια στιγμή ορόσημο για την Parimatch
ως επιχείρηση με τεχνολογικό προσανατολισμό, ήταν η ανάπτυξη της δικής της
διαδικτυακής πλατφόρμας στοιχημάτων,
με την ονομασία “Natasha”, η οποία επιτρέπει την ταχεία δημιουργία πρωτοτύπων
και πειραματισμών, έτσι ώστε η Parimatch
να βελτιστοποιεί την εμπειρία των πελατών
της οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να δοκιμάζουν νέες υπηρεσίες και χαρακτηριστικά.
Η Parimatch αναλαμβάνει τη διαχείριση
παικτών, αθλητικών στοιχημάτων, λογισμικού λιανικής, την ανάλυση δεδομένων,
τη διαχείριση κινδύνων και εφαρμογών
κινητών τηλεφώνων, μεταξύ άλλων κατά
παραγγελία ΙΤ λύσεων. Η Parimatch δημιούργησε την πλατφόρμα Natasha ώστε
να έχει πλήρη έλεγχο και ευελιξία στην
ανάπτυξη των προϊόντων της και να είναι

σε θέση να δοκιμάσει και να εκμεταλλευτεί
πλήρως τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Αυτή
η προσέγγιση δοκιμής και σφάλματος στην
καινοτομία αντικατοπτρίζει την εταιρική
κουλτούρα της Parimatch, που στοχεύει
πέρα από τα όρια.
Oι τολμηροί brand ambassadors της
Parimatch ενστερνίζονται τη φιλοσοφία
της εταιρείας, βοηθώντας στην προβολή
της επωνυμίας της Parimatch στην παγκόσμια σκηνή. Μεταξύ των πρεσβευτών της
Parimatch είναι τα αθλητικά και πολιτιστικά είδωλα των Conor McGregor και
Mike Tyson. Οι McGregor και Tyson
ενσαρκώνουν το μαχητικό πνεύμα της
Parimatch και αναδεικνύουν τα μη παραδοσιακά αθλήματα. Πράγματι, το πάθος
του Sergey Portnov για το MMA ήταν η
κινητήρια δύναμη πίσω από την συνεργασία ορόσημο της Parimatch με το UFC,
με την Parimatch να είναι ο επίσημος
συνεργάτης στοιχημάτων του UFC στον
EMEA. Η συμφωνία έγραψε ιστορία με
την Parimatch ως τον πρώτο συνεργάτη
μάρκετινγκ της UFC στην περιοχή της
CIS. Αυτή η στρατηγική μάρκετινγκ με
πρέσβεις επωνυμίας και συνεργάτες, όχι
μόνο ενέπνευσε και ενθουσίασε τους υφιστάμενους πελάτες της Parimatch, αλλά
έχει αυξήσει την πελατειακή βάση της σε 2
εκατομμύρια, ενώ επεκτείνει την παρουσία
της Parimatch πέρα από τις αγορές στις
οποίες δραστηριοποιείται.
Η Parimatch είναι ήδη μια πραγματικά
διεθνής επιχείρηση, με περισσότερους
από 2000 υπαλλήλους παγκοσμίως σε 11
αγορές και με προοπτικές μελλοντικής
ανάπτυξης σε ακόμη περισσότερες νέες
αγορές. Η Parimatch επενδύει σημαντικό
κομμάτι του χρόνου της στη μελέτη των
νέων αγορών, σταθμίζοντας παράγοντες
όπως η τοπική οικονομία, οι υποδομές και
οι πιθανοί συνεργάτες. Λειτουργώντας σε
μια νέα αγορά, η Parimatch προσαρμόζει
τη στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων για
να διασφαλίσει ότι η πλατφόρμα των στοιχημάτων ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

Ομάδα διαχείρισης
Sergey Portnov

Διευθύνων Σύμβουλος

Η ομάδα διαχείρισης της
Parimatch έχει ως επικεφαλής τον
Sergey Portnov, ο οποίος εντάχθηκε στην Parimatch το 2015 και
αναδιάρθρωσε την επιχείρηση
ώστε να καταφέρει να καταστεί

Maksym Liashko

Partner και Legal Director

Ο Maksym έχει την ευθύνη για
τις νομικές, οικονομικές και
επικοινωνιακές λειτουργίες της
Parimatch. Έχει πάνω από 15

των πελατών στην περιοχή και ικανοποιεί
συγκεκριμένες απαιτήσεις της εκάστοτε
αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, η Parimatch
πρέπει να αντιδρά στις τρέχουσες απαιτήσεις και να προβλέπει τις ευκαιρίες
ανάπτυξης ώστε να παραμένει ένα βήμα
μπροστά από τους ανταγωνιστές της.
Για παράδειγμα, η Parimatch ήταν από τις
πρώτες στοιχηματικές εταιρείες που αναγνώρισε την ευκαιρία του αναπτυσσόμενου
τομέα των esports, ο οποίος πλέον εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ενώ ο
κόσμος του παραδοσιακού αθλητισμού έχει
ήδη μια προφανή δομή και καθορισμένα
όρια, η Parimatch διαπίστωσε την ευκαιρία
να συμμετάσχει στην αγορά των esports
και να έχει ένα πραγματικό αντίκτυπο.
Η Parimatch χρηματοδοτεί διάφορους
συλλόγους esports, συμπεριλαμβανομένου
του Virtus.Pro, της πιο επιτυχημένης και
δημοφιλούς ομάδας esports στον τομέα,
και συνεργάζεται με δημιουργούς περιεχομένου esports και παρόχους βιντεοπαιχνιδιών υψηλής ποιότητας, όπως το Dota2.
Η Parimatch συνεργάστηκε πρόσφατα με
την ESforce Holding για να φιλοξενήσει το
Dota2 Parimatch League Season One. Η
Parimatch προγραμματίζει τώρα τη σεζόν
2. Η προσφορά των esports της Parimatch
καθοδηγείται από τον influencer της βιομηχανίας των esports, Stepan Shulga,
ο οποίος της έδωσε ηγετική θέση στον
τομέα αυτόν.
Παρά το γεγονός ότι το 2020 είναι μια
δύσκολη χρονιά για την κοινωνία και τις
επιχειρήσεις παγκοσμίως, η Parimatch
παραμένει φιλόδοξη, συνεχίζει να αναζητά
νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και να προσφέρει απαράμιλλη εμπειρία ψυχαγωγίας
στους πελάτες της.

Katerina
Belorusskaya

Συνεργάτης και Πρόεδρος
του Ιδρύματος Parimatch

Η Κατερίνα είναι υπεύθυνη για
τις κύριες δραστηριότητες της

Roman Syrotian

Αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος

Ο Roman επιβλέπει τα τμήματα
μάρκετινγκ, εμπορίου και
προϊόντων, και είναι επικεφαλής
του τμήματος PMLAB και R & D

Anna Motruk, CFO
Η Άννa είναι υπεύθυνη να
διασφαλίζει ότι η χρηματοοικονομική λειτουργία της Parimatch
μπορεί να ανταποκριθεί και να
προσαρμοστεί στο συνεχώς
μεταβαλλόμενο και απαιτητικό
περιβάλλον μιας επιχείρησης
υψηλής ανάπτυξης. Συντονίζει
επίσης τις χρηματοοικονο-

Στέλιος Ελευθερίου
Διευθύνων Σύμβουλος
της Parimatch Cyprus

Eίναι υπεύθυνος των δραστηριοτήτων της Parimatch στην Κύπρο
και τη συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες. Έχει βοηθήσει

Μαριάννα
Χατζηαντωνίου

Διευθύντρια Ανθρώπινου
Δυναμικού

Eίναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη
και εφαρμογή όλων των πολιτικών και διαδικασιών Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναμικού.
Συνεργάζεται στενά με όλα τα
τμήματα συμβουλεύοντας και

ο διεθνής διαδικτυακός φορέας
που είναι σήμερα. Ο Portnov, που
ανακηρύχθηκε ηγέτης της χρονιάς της SBC το 2018, οραματίζεται τις τεχνολογικές δυνατότητες
της Parimatch. Υπό την ηγεσία του,
η Parimatch έχει γίνει μια ενωμένη
ομάδα με κοινές αξίες συνοχής,
ακεραιότητας και ευθύνης.
χρόνια εμπειρίας σε M&A, το
δίκαιο του ανταγωνισμού, τη
φορολογική βελτιστοποίηση,
τη νομική και επιχειρηματική
συμβουλευτική και έχει τεράστια
εμπειρία συνεργασίας με διαδικτυακές επιχειρήσεις.
επιχείρησης και ηγείται των
πρωτοβουλιών ΕΚΕ του Parimatch
Foundation, που προωθούν την
υγεία και την ευημερία της κοινότητας μέσω της εκπαίδευσης και
της συμμετοχής των παιδιών στον
αθλητισμό, παρέχοντας παράλληλα ίσες ευκαιρίες για όλους.
της Parimatch. O Roman είναι
υπεύθυνος για την ανάπτυξη
των προϊόντων και το έγκαιρο
λανσάρισμα τους στην αγορά,
διασφαλίζοντας την ομαδική
συνεργασία και την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων σύμφωνα
με τις επιχειρηματικές ανάγκες.
μικές ομάδες της Parimatch
που βρίσκονται στις διάφορες
γεωγραφικές περιοχές όπου
δραστηριοποιείται η Parimatch.
Η Άννα συνεργάζεται με εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές
της Parimatch, διαχειρίζεται τον
ισολογισμό και τον φορολογικό
σχεδιασμό της εταιρείας και έχει
συμβουλευτικό ρόλο στην ανάπτυξη της δομής της εταιρείας.
στην καθιέρωση της Parimatch
στη ρυθμιζόμενη Κυπριακή
αγορά στοιχημάτων και την
αδειοδότησή της για διαδικτυακό
στοίχημα από την Εθνική Αρχή
Στοιχημάτων και επικεντρώνεται
στην περαιτέρω ανάπτυξη της
Parimatch στην Κύπρο.
υποστηρίζοντας τους υπαλλήλους και τη διοίκηση σε όλα τα
θέματα που σχετίζονται με το
ανθρώπινο δυναμικό. Δεδομένου
ότι η Parimatch έχει ιδρυθεί στην
Κύπρο, οφείλει να συμμορφώνεται με όλη την τοπική και
ευρωπαϊκή εργατική νομοθεσία.
Το 2019 η Parimatch έλαβε το
βραβείο “Best Workplace” στα
IN Business Awards στην Κύπρο.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Αδικαιολόγητη στασιμότητα
και ατονία στο ΧΑΚ»
Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών,
Μάριος Σαλίδης, εισηγείται τι πρέπει να γίνει ώστε να ανακάμψει
το κυπριακό Χρηματιστήριο
Της ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

A

νάγκη εξεύρεσης τρόπων ώστε να
καταστεί επενδυτική επιλογή και
το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
(ΧΑΚ), τονίζει ότι υπάρχει ο Πρόεδρος
του Κυπριακού Συνδέσμου Εταιρειών
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών,
Μάριος Σαλίδης. Σε συνέντευξή του στο
ένθετο «Who is Who», ο κ. Σαλίδης, μιλά
για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα
στο ΧΑΚ, σημειώνοντας πως παρουσιάζει μια αδικαιολόγητη στασιμότητα και
ατονία, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο
προέρχεται κατά κύριο λόγο από τα λάθη
του παρελθόντος, ενώ εισηγείται σειρά
μέτρων που αν ληφθούν ίσως βοηθήσουν
στην ανάκαμψη του κυπριακού Χρηματιστηρίου. Αναφέρεται επίσης στις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο
τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση στην έξαρση της
πανδημίας του κορωνοϊού που κτύπησε
τις αγορές.
Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει σήμερα
ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών;
Συνεχόμενες οι προκλήσεις, είτε πρόκειται για οικονομικές ή γεωπολιτικές

αναταραχές, είτε πρόκειται για γενικά
περισσότερο γραφειοκρατικές διαδικασίες που πολλές αποτρέπουν τους επενδυτές. Πρόσφατη είναι η πρόκληση της
πανδημίας Κορονωιού που επηρέασε
αρνητικά τις Χρηματαγορές.
Η συνέντευξή μας δε θα μπορούσε να
είναι πιο επίκαιρη, δεδομένου ότι τους
τελευταίους μήνες η παγκόσμια οικονομία
και κατ’ επέκταση τα Χρηματιστήρια σ’
ολόκληρο τον κόσμο έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα συνεπεία της εμφάνισης του
νέου κορωνοϊού. Γενικά όμως θεωρώ σαν
Τομέας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών,
η συνεχής εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές
Οδηγίες (καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ανταλλαγή πληροφοριών
για χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς,
κανόνες πρακτικών φοροαποφυγής και
θέματα διπλής φορολογίας), είναι αναγκαία για να διατηρήσουν το επίπεδο
προσφερόμενων υπηρεσιών σε υψηλά
επίπεδα.
Η τελευταία απρόοπτη πρόκληση που
ήρθατε αντιμέτωποι ήταν η έξαρση
της πανδημίας του κορωνοϊού. Ποιες
συνέπειες επέφερε στο Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ο ιός;
Άμεση συνέπεια ήταν η πτώση στη τιμή
των εισηγμένων Αξιών. Η αβεβαιότητα

«Οι άμεσα εμπλεκόμενοι
φορείς θα πρέπει να βρουν
τρόπους να γίνει το ΧΑΚ
μια επενδυτική επιλογή για
τους (ξένους) επενδυτές».
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είναι εχθρός των Χρηματαγορών. Η αβέβαιη εξέλιξη του ιού και η αναμενόμενη
δυσμενή επιρροή στα οικονομικά αποτελέσματα των Εισηγμένων εταιρειών, ανησύχησαν τους επενδυτές που προχώρησαν
σε ρευστοποιήσεις των μετοχών τους.
Σημειώνουμε εδώ ότι λόγω της χαμηλής
εμπορευσιμότητας και του χαμηλού ενδιαφέροντος η πτώση τιμών στο κυπριακό
Χρηματιστήριο ήταν μικρότερη από τη
πτώση που είδαμε σε πιο ανεπτυγμένες
Χρηματαγορές. Για τους ίδιους λόγους η
ανάκαμψη που παρατηρήθηκε στις ξένες
Χρηματαγορές τον τελευταίο μήνα, ήταν
πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι στο κυπριακό
Χρηματιστήριο.
Πιστεύετε ότι οι αρνητικές συνέπειες στα
χρηματιστήρια παγκοσμίως, θα έχουν
μακροχρόνιο αντίκτυπο στις μετοχές;
Σίγουρα οποιαδήποτε επιβράδυνση στις
οικονομίες επηρεάζει αρνητικά τα Χρηματιστήρια. Ναι θεωρώ ο αντίκτυπος θα
είναι μακροχρόνιος ειδικά αν δεν έχουμε
άμεσα ανακάλυψη κάποιου εμβολίου ή
θεραπείας για τον κορωνοϊό.
Πως κρίνετε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο ΧΑΚ; Τα κατάλοιπα
της οικονομικής κρίσης παραμένουν ή
βλέπετε σημάδια ανάκαμψης;
Κατά την άποψη μας το κυπριακό Χρηματιστήριο Αξιών παρουσιάζει μια αδικαιολόγητη στασιμότητα και ατονία που
σίγουρα προέρχεται κατά κύριο λόγο από
τα λάθη του παρελθόντος. Η έλλειψη
επαρκής εποπτείας, θεσμοθετημένων
και διάφανων διαδικασιών επέτρεψαν
να γίνουν λάθη. Σήμερα η Νομοθεσία
έχει δώσει στην Κυπριακή Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ισχυρά μέσα για αυστηρή
εποπτεία. Στελεχώνεται με εξαιρετικά
στελέχη και επιτελεί σημαντικό έργο. Οι
αυστηρές Νομοθεσίες και διαδικασίες
έχουν κλείσει τα παράθυρα για παραπλάνηση των επενδυτών. Οι κυπριακές

εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στελεχώνονται από αδειοδοτημένα
άτομα που παρέχουν υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες. Αυτά από μόνα τους θα έπρεπε
να δώσουν εμπιστοσύνη στους επενδυτές
για να αρχίσουν δειλά να επιστρέφουν
στο Χρηματιστήριο. Δυστυχώς όμως η
πρόοδος είναι πολύ μικρή.
Τι εισηγείστε ότι πρέπει να γίνει ώστε
να ανακάμψει πλήρως το ΧΑΚ;
• Κίνητρα για εισαγωγή νέων εταιρειών
στο ΧΑΚ από την Κυβέρνηση
• Εισαγωγή νέων προϊόντων στο ΧΑΚ
• Μείωση του φόρου άμυνας για νομικά
πρόσωπα σε μερίσματα
• Εναρμόνιση του κυπριακού Χρηματιστηρίου για εκκαθάριση ομολόγων
στα πρότυπα ξένων αγορών

• Εισαγωγή εξάχρονων ομολόγων της
Δημοκρατίας στο ΧΑΚ. Σήμερα τα εξάχρονα δεν είναι εισηγμένα και ο Επενδυτής είτε τα κρατά μέχρι τη λήξη είτε
αιτείται στο Υπουργείο Οικονομικών
την εξαργύρωση τους η οποία αίτηση
εκτελείται σε 90 εργάσιμες μέρες.
• Κίνητρα για προσέλκυση εταιρειών
για διπλή εισαγωγή στο ΧΑΚ (dual
listing).
• Ενημέρωση επενδυτικού κοινού σε
σχέση με τις αλλαγές στο Νομοθετικό
πλαίσιο.
• Να σταματήσει η παρελθοντολογία
και η συνεχής αναφορά στο 1999 από
διάφορους για αλλότριους σκοπούς.
Η σημερινή Χρηματαγορά δεν έχει
καμία σχέση με το παρελθόν.
• Συμπερίληψη στο επενδυτικό πρόγραμμα

της Κυπριακής Δημοκρατίας πρόνοιας,
που να υποχρεώνει τους αιτητές σε επενδύσεις €500,000 στο ΧΑΚ.
Πως επηρεάζει τις εγχώριες εταιρείες
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών το
μεγάλο κύμα ξένων επενδυτών που
έχουμε τα τελευταία χρόνια στο νησί;
Σίγουρα είναι ένα θετικό γεγονός όμως
δεν είμαι σίγουρος ότι οι επενδυτές αυτοί
μπορούν να θεωρηθούν επενδυτές εισηγμένων εταιρειών. Νομίζω ότι πολύ λίγα
έχουν γίνει για να καταστεί ελκυστικός
προορισμός το ΧΑΚ. Δόθηκε έμφαση
σχεδόν αποκλειστικά στο τομέα των ακινήτων. Οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς
θα πρέπει να βρουν τρόπους να γίνει το
ΧΑΚ μια επενδυτική επιλογή για αυτούς
τους επενδυτές.
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Το 2021 θα είναι το έτος ανάκαμψης
Οι προοπτικές για φέτος, τουλάχιστον, είναι αρνητικές – Περί τα μέσα του 2021
υπολογίζεται ότι θα σταθεροποιηθεί και θα αρχίσει να αποδίδει η οικονομία.
Χρειάζεται υπομονή από ολους: τράπεζες, κυβέρνηση, επιχειρήσεις και οικογένειες

Της ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

M

ε το νέο έτος 2021 – αν όλα
πάνε καλά και τεθεί υπό έλεγχο
η πανδημία του κορωνοϊού –
υπολογίζεται ότι θα επέλθει η πολυπόθητη
ανάκαμψη της οικονομίας, ενώ από εκεί
και έπειτα θα χρειαστεί περίπου ένα
εξάμηνο ώστε να σταθεροποιηθεί και εν
τέλει να αρχίσει να αποδίδει.
Υπενθυμίζουμε πως σε πρόσφατη συνέντευξή του στη «Σημερινή», ο ίδιος ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ερωτηθείς πόσο καιρό θα μας
πάρει ώστε να μπορέσει η οικονομία του
τόπου να σταθεί ξανά στα πόδια της, είπε
πως «υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας που
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καταγράφεται από την 4η Μαΐου και
εντεύθεν, κι αυτό ήταν διαπίστωση των
τραπεζικών ιδρυμάτων και γενικότερα
η εκτίμηση που γίνεται είτε από επιστημονικές ομάδες των πανεπιστημίων
είτε γενικότερα από τον επιχειρηματικό
κόσμο». Την ίδια ώρα, εξέφρασε την
άποψη ότι «το 2021 σίγουρα θα είναι
το έτος ανάκαμψης. Αλλά ενδεχομένως
να παρουσιάσουμε και μία θετικότερη
ακόμα εικόνα μειώνοντας προς τα κάτω
τις αρνητικές προβλέψεις που είχαν
αρχικά καταγραφεί».
Στην ίδια πρόβλεψη προέβη και ο Οικονομολόγος Δρ. Ιωάννης Βιολάρης, λέγοντας πως το 2021 θα σηματοδοτήσει την
αρχή της ανάκαμψης της οικονομίας. Σε
δηλώσεις του στο ένθετο «Who is Who», ο
Καθηγητής Οικονομικών και Διευθυντής
Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων του City

Unity College στη Λευκωσία, σημείωσε
πως η ανάκαμψη της οικονομίας εξαρτάται απο πολλούς αστάθμητους παράγοντες, γι’ αυτό και οι όποιες προοπτικές
ανάκαμψης είναι εξαιρετικά δύσκολο να
προβλεφθούν. Οι αστάθμητοι παράγοντες, όπως εξήγησε, είναι η εξέλιξη της
πανδημίας, η οποία, παρά το ότι δείχνει
να βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία, κανείς
δεν μπορεί να είναι βέβαιος πως δεν θα
υπάρξει ένα δεύτερο κύμα. Ενας άλλος
παράγοντας, σύμφωνα με τον Δρ. Βιολάρη, είναι σε ποιό βαθμό η τουριστική
βιομηχανία θα μπορέσει να συνεισφέρει
στην οικονομία, ενώ και άλλοι τομείς της
οικονομίας, που επίσης συνεισφέρουν
στην οικονομία, όπως ο εκπαιδευτικός,
ο κατασκευαστικός και γενικά ο επενδυτικός, δεν είναι βέβαιο πως θα εξελιχθούν. Όλα αυτά, πρόσθεσε, εκτός που
επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη και
το ΑΕΠ, επηρεάζουν και τα δημόσια οικονομικά και την απασχόληση, την οποία
είναι αδύνατον να συνεχίζει να στηρίζει
το κράτος, διότι και τα δημόσια έσοδα
επηρεάστηκαν από την οικονομική παράλυση που προκάλεσε η πανδημία. «Έτσι,
αν πρέπει να τολμήσουμε μια πρόβλεψη
θα λέγαμε πως οι προοπτικές για φέτος
τουλάχιστον είναι αρνητικές και επίσης
πως το 2021, αν η πανδημία ελεγχθεί
-ίσως με ενα εμβόλιο-, θα αρχίσουν οι
οικονομίες να ανακάμπτουν. Όμως η
ανάκαμψη θα χρειαστεί τουλάχιστον
ενα διάστημα έξι μηνών για να σταθεροποιηθεί και να αποδώσει», είπε. Οπότε,
τόνισε ο Δρ. Βιολάρης, χρειάζεται υπομονή από ολους: τράπεζες, κυβέρνηση,
επιχειρήσεις, οικογένειες. «Αν ενας απο
αυτούς τους κοινωνικούς - οικονομικούς
θεσμούς θεωρήσει πως μπορεί να λειτουργήσει σαν να μη συνέβηκε τίποτε απλά
θα δυσκολέψει την ανάκαμψη, ίσως και
επιβίωση, των άλλων ομάδων, οι οποίες
ήδη είχαν επηρεαστεί από τις συνέπειες
της οικονομικής κρίσης, οι πληγές της
οποίας ακόμη δεν έχουν επουλωθεί»,
κατέληξε.

