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• Έντιμε Κύριε Υπουργέ Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων  

• Έντιμε Κύριε Δήμαρχε Λευκωσίας 

• Έντιμοι Κύριοι Πρέσβεις και Εκπρόσωποι Πρεσβειών 

• Αξιότιμε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών 
F.I.E.C. 

• Αξιότιμοι Κυβερνητικοί Αξιωματούχοι, 

• Αξιότιμοι Βουλευτές, 

• Αξιότιμοι Εκπρόσωποι των Πολιτικών Κομμάτων, 

• Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε της Ο.Ε.Β.,   

• Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε του ΕΤΕΚ, 

• Αξιότιμοι Εκπρόσωποι Επαγγελματικών, Επιστημονικών και 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, 

• Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, 

• Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

• Κυρίες και Κύριοι, 
 

Η πραγματοποίηση του Συνεδρίου της FIEC για δεύτερη φορά στην 

Κύπρο, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Ομοσπονδία μας, εκ μέρους 

της οποίας σας καλωσορίζω με τα ίδια αισθήματα ικανοποίησης και 

υπερηφάνειας.  

Πριν από δώδεκα χρόνια, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων 

Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.). υποδέχθηκε τη FIEC με το κοινό 

μας σύνθημα : «Η Κατασκευαστική Βιομηχανία είναι η Βιομηχανία της 

Λύσης», εννοώντας τη λύση στα προβλήματα που είχε προκαλέσει η 

παγκόσμια οικονομική ύφεση, σε όλους τους τομείς της οικονομίας: 
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στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στην απασχόληση γενικότερα, στο 

δικό μας τομέα, στον τομέα των υπηρεσιών, στο εμπόριο και άλλους.  

Σύνθημα, που μεταδώσαμε και προωθήσαμε σθεναρά, μαζί με όλους 

τους επαγγελματικούς, επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς 

που σχετίζονται με τον τομέα μας.  

Σύνθημα που συνόδευαν εμπεριστατωμένες εισηγήσεις μας, χωρίς 

κόστος προς την πολιτεία, η οποία υιοθέτησε τις πλείστες από τις 

εισηγήσεις μας, με πρώτιστο αποτέλεσμα την έξοδο του τομέα μας 

από το στάδιο της αποτελμάτωσης, στο οποίο είχε περιέλθει.  

Δώδεκα χρόνια μετά, η Ομοσπονδία μας, υποδέχεται την FIEC πάλι 

σε συνθήκες κρίσης, αυτή τη φορά σε συνθήκες πανδημικής κρίσης, 

μαζί με τις επιπτώσεις από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. 

Οι αλλεπάλληλες δέσμες μέτρων των δύο προηγούμενων ετών για 

περιορισμό της πανδημίας, κλυδώνισαν σχεδόν όλους τους επί 

μέρους τομείς της οικονομίας. 

Από αυτή την κατάσταση, δεν ήταν δυνατό να μην επηρεαστεί και ο 

Κατασκευαστικός Τομέας, ο οποίος συνέχισε να λειτουργεί το 

διάστημα αυτό σε πρωτόγνωρες συνθήκες πανδημίας και συνεχίζει 

να συμβάλλει κατά 6,1% στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της 

χώρας μας.  

Ο Κατασκευαστικός Τομέας συνεχίζει επίσης να αντιμετωπίζει τις 

συνέπειες των περιοριστικών διαταγμάτων, οι οποίες έχουν σαν 

αποτέλεσμα  τον επηρεασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, την 

αλματώδη αύξηση του κόστους αγοράς των υλικών και τον 

μεταφορικών, καθώς επίσης και την έλλειψη υλικών από την αγορά 

κ.ά.  Συνέπεια αυτών, είναι η αύξηση του συνολικού κόστους των 
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έργων και καθυστέρηση στην ολοκλήρωση τους, με τις 

Εργοληπτικές Εταιρείες, να καλούνται να απορροφήσουν το 

πρόσθετο κόστος, πράγμα το οποίο δεν είναι πάντα εφικτό. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση, επέφεραν 

πρόσθετο πλήγμα στο ήδη βεβαρημένο λόγω πανδημίας οικονομικό 

τοπίο στον τομέα. Το ενδεχόμενο μη ολοκλήρωσης υφισταμένων 

συμβάσεων, τόσο του ιδιωτικού, όσον και του δημόσιου τομέα, είναι 

ορατό όσο ποτέ άλλοτε. 

Οι επιπτώσεις από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία, προβάλλουν εκ νέου τη μεγάλη 

εξάρτηση της Κύπρου και των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, σε θέματα ενέργειας με αναμενόμενη την περαιτέρω 

αύξηση στις τιμές των καυσίμων αφ΄ ενός και την εγκατάλειψη, 

διακοπή ή στασιμότητα έργων χρηματοδοτούμενων από Εταιρείες 

ρωσικών συμφερόντων αφετέρου.  

Η αύξηση του πληθωρισμού, οι τεράστιες και χωρίς προηγούμενο 

αυξήσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και οι μεγάλες 

καθυστερήσεις στην προμήθεια των πρώτων υλών, και των υλικών 

γενικότερα από το εξωτερικό, έχουν θέσει την Οικοδομική Βιομηχανία 

σε μεγάλη αβεβαιότητα. 

Αγαπητοί Φίλοι,  

Επαναλαμβάνουμε το αυτονόητο: ο τομέας μας, η Κατασκευαστική 

Βιομηχανία δηλαδή, ήταν, είναι, και πάντα θα είναι, η λύση.  Ότι 

σχετίζεται με την προστασία, τη βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και τη 

διατήρηση υψηλών επιπέδων στη λειτουργία της, θα πρέπει να 

αποτελεί για μας ύψιστη προτεραιότητα.  
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Η πανδημία COVID – 19, άλλαξε ήδη και τις προτεραιότητες της 

Βιομηχανικής Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2020, 

που είχε στόχο τη στήριξη της διπλής μετάβασης σε μια πράσινη και 

ψηφιακή οικονομία, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 

βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο και την 

ενίσχυση της ανοιχτής στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.  

Με την αναθεωρημένη στρατηγική του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προσδιόρισε 14 οικοσυστήματα προτεραιότητας, 

συμπεριλαμβανομένου και του «Κατασκευαστικού Οικοσυστήματος» 

και εισήγαγε την έννοια των «μεταβατικών οδών», οι οποίες θα 

δημιουργηθούν από κοινού με τη βιομηχανία και τα ενδιαφερόμενα 

μέρη, με στόχο τον προσδιορισμό των απαιτούμενων δράσεων για τις 

«δίδυμες μεταβάσεις».  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε για τον σκοπό αυτό στη 

δημιουργία ενός φόρουμ Υψηλού Επιπέδου σε 3 ενότητες:  

• Περιβάλλον  

• Ψηφιοποίηση 

• Ανθεκτικότητα. 

Χαιρετίζουμε την απόφαση της FIEC και των Ομοσπονδιών – Μελών 

της, να συμμετάσχουν ενεργά στο νέο αυτό φόρουμ και ειδικότερα 

στην ανάπτυξη οδικού χάρτη για το Κατασκευαστικό Οικοσύστημα, με 

ορόσημα και δράσεις για την υλοποίηση της διπλής «μεταβατικής 

πορείας» μας προς την πράσινη και ψηφιακή οικονομία.  

Γνωρίζουμε ότι θα επηρεαστούν άμεσα οι κατασκευαστικές μας 

εταιρείες και ο τομέας μας γενικότερα. Γνωρίζουμε ότι η διπλή 

μεταβατική μας πορεία θα είναι δύσκολη ίσως και οδυνηρή.  
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Αντλούμε όμως δύναμη και αισιοδοξία από την ιδιότητα του μέλους 

της FIEC, «όπλα» με τα οποία αντιμετωπίσαμε δεκάδες άλλα 

φαινόμενα που έπληξαν τον τομέα μας, όπως η πρόσφατη 

οικονομική κρίση, όπως το σύνδρομο των αφύσικα χαμηλών τιμών 

παλαιότερα, ο αθέμιτος ανταγωνισμός διαχρονικά, η διασφάλιση της 

απασχόλησης στον τομέα, η ανάγκη για μείωση της χρήσης 

ενέργειας, η πρόσφατη πανδημική κρίση και άλλα.   

Με την ιδιότητα μας αυτή και ειδικότερα την εμπειρία και τις γνώσεις 

που αποκτούμε για τις καλές πρακτικές που ακολουθούνται στην 

Ευρωπαϊκό χώρο, αρχίζουμε με αισιοδοξία την πορεία για τη διπλή 

μετάβαση μας, σε μια πράσινη και κυκλική οικονομία. 

Ευχαριστούμε γι’ αυτό την FIEC. 

Δεν θα μακρηγορήσω άλλο για να ακούσουμε τους επόμενους 

εκλεκτούς ομιλητές μας.  

Σας ευχαριστώ! 


