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Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), χαιρετίζει 
την πρόσφατη απόφαση, τόσο της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού όσο και των Εταιρειών 
Παραγωγής Αδρανών Υλικών Οικοδομής, για ΑΝΑΣΤΟΛΗ της απόφασης τους να 
επιβάλουν κατακόρυφες αυξήσεις στις τιμές του Τσιμέντου και των Αδρανών Υλικών 
Οικοδομής, αντίστοιχα, από την 1η Ιουνίου 2013 (01/06/2013).  
 
Εντούτοις, κατόπιν επίσημης πληροφόρησης που έχουμε λάβει για το γεγονός ότι οι 
πιο πάνω αυξήσεις ΘΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 
(01/09/2013), επιθυμούμε δια της παρούσης, να εκφράσουμε την εντονότατη 
διαφωνία και δυσαρέσκεια μας και να καταγγείλουμε την πιο πάνω ενέργεια στο 
ευρύ Κοινό και σε όλους τους αρμόδιους Φορείς.  
 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, οι τροχιοδρομούμενες αυξήσεις στις τιμές πώλησης του 
Τσιμέντου θα είναι του ύψους του 7% - 8% και στις τιμές πώλησης των Αδρανών 
Υλικών Οικοδομής του ύψους του 18% – 20%.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι, η Τσιμεντοποιία Βασιλικού λειτουργεί σε ένα ευνοϊκό για 
αυτήν μονοπωλιακό καθεστώς πώλησης τσιμέντου στην κυπριακή αγορά, και το 
γεγονός ότι, οι αυξήσεις που αναμένεται να επιβληθούν από τις Εταιρείες Παραγωγής 
Αδρανών Υλικών Οικοδομής θα είναι σχεδόν ταυτόχρονες, δεν μας αφήνει περιθώριο 
παρά να πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί μια συντονισμένη και οργανωμένη ενέργεια η 
οποία αντίκειται στους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και της αγοράς.  
 
Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ανεπιφύλακτα απορρίπτει το δικαιολογητικό τόσο της Τσιμεντοποιίας 
Βασιλικού όσο και των Εταιρειών Παραγωγής Αδρανών Υλικών Οικοδομής, ότι οι υπό 
αναφορά αυξήσεις επιβάλλονται και αποτελούν μονόδρομο για εξασφάλιση της 
βιωσιμότητας τους.  
 
Αντίθετα, πιστεύει ακράδαντα ότι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας τους, όπως και 
όλων των κυπριακών επιχειρήσεων και της κυπριακής οικονομίας στο σύνολο της, 
υπό τις παρούσες συνθήκες, θα πρέπει να βασιστεί στην αύξηση της 



ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας και στην ενδεδειγμένη μείωση των 
λειτουργικών αλλά και του πάγιου τους κόστους.  
 
Οι αυξήσεις στις τιμές πώλησης τόσο του Τσιμέντου όσο και των Αδρανών Υλικών 
Οικοδομής δεν μπορούν κατ’ ουδένα λόγο να αποτελέσουν το μέσο και τον τρόπο 
κάλυψης των μειωμένων εσόδων των πιο πάνω Εταιρειών, αφού πλήττοντας αρχικά τη 
ψυχολογία και στη συνέχεια πρακτικά ολόκληρη την αλυσίδα των επιχειρήσεων που 
αποτελούν τον Κατασκευαστικό τομέα και τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές / 
επενδυτές σε κατασκευαστικά έργα, θα έχουν ως αποτέλεσμα τελικά να πλήξουν και 
αυτούς οι οποίοι τις επιβάλλουν.  
 
Τα μέχρι στιγμής δεδομένα που είναι: 
 

 Αδήριτη ανάγκη αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, 

 Μείωση της τιμής του πετρελαίου κατά 2%, 

 Μείωση της τιμής του ηλεκτρισμού κατά 8%, 

 Αναγκαία μείωση του εργατικού κόστους κατ’ ελάχιστο κατά 20%, 

 Μικρή μείωση και αναμενόμενη μεγαλύτερη μείωση των δανειστικών 
επιτοκίων, 

 Ανάγκη να γίνει εσωτερική αναδιοργάνωση και αναπρογραμματισμός με στόχο 
τη μείωση των λειτουργικών και πάγιων εξόδων, πρακτική που σήμερα 
εφαρμόζουν όλες οι κυπριακές επιχειρήσεις που έχουν αντιληφθεί τα νέα 
δεδομένα της κυπριακής οικονομίας, 
 

ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ τη σημαντική ΜΕΙΩΣΗ της τιμής τόσο του Τσιμέντου όσο και των 
Αδρανών Υλικών Οικοδομής και αυτό αναμένουμε στην πράξη.   
 
Ως εκ των πιο πάνω, με πνεύμα υπευθυνότητας και αντιλαμβανόμενη πλήρως τις 
δυσάρεστες συνέπειες που θα προκύψουν, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων 
Οικοδομών Κύπρου απευθύνει μία ύστατη δημόσια έκκληση τόσο προς την 
Τσιμεντοποιία Βασιλικού όσο και προς τις Εταιρείες Παραγωγής Αδρανών Υλικών 
Οικοδομής όπως, στο διάστημα που μεσολαβεί, αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους 
για κατακόρυφες αυξήσεις στις τιμές τόσο του Τσιμέντου όσο και των Αδρανών 
Υλικών Οικοδομής και αντίθετα προχωρήσουν σε σημαντικές μειώσεις τιμών. 
 
Σε αντίθετη περίπτωση, δυστυχώς, θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να προβούμε 
σε περαιτέρω ενέργειες, μη εξαιρουμένης καταγγελίας της υπόθεσης στην Επιτροπή 
Προστασίας Ανταγωνισμού και στους αρμόδιους Υπουργούς, αλλά και εξέτασης του 
ενδεχομένου κλεισίματος των εργοταξίων, για την προστασία των καλώς νοουμένων 
συμφερόντων των εργοληπτικών επιχειρήσεων μελών μας αλλά και των ιδίων των 
καταναλωτών, επενδυτών και ιδιοκτητών των έργων. 
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