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Χαιρετισμός Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη 

Καρούσου στο 113ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών 

F.I.E.C. – Cy 2022 

 

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022, ώρα 12:30 μ.μ., Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου 

 

Αξιότιμε κ. Γαβριήλ (Στέλιος Γαβριήλ, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδόμων 

Κύπρου), 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστών, 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, σε ένα τόσο σημαντικό για τον 

κατασκευαστικό τομέα Συνέδριο, που συγκεντρώνει αυτές τις μέρες στην Κύπρο 

εκπροσώπους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

εργοληπτικούς οίκους, και άλλους σχετικούς οργανισμούς και φορείς. 

 

Η χρονική συγκυρία που λαμβάνει χώρα το Συνέδριο είναι καθοριστική για τον τομέα 

των κατασκευών, αφού η Ευρώπη επιχειρεί προσεκτικά τη σταδιακή ανάκαμψη από 

τις πρωτόγνωρες και ιδιαίτερες επιπτώσεις που προκάλεσε η πανδημία του 

κορωνοϊού, την ίδια ώρα που η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία δημιουργεί συνθήκες 

αστάθειας και αβεβαιότητας.  

 

Οι κοινωνικό-πολιτικές αναταράξεις αναπόφευκτα επηρεάζουν όλους τους τομείς της 

οικονομίας, της οικοδομικής βιομηχανίας περιλαμβανομένης. Η ανάδειξη καινοτόμων 

πρακτικών και λύσεων για αντιμετώπιση των προκλήσεων που καλείται να διαχειριστεί 

ο οικοδομικός κλάδος, καθίσταται σε αυτό το στάδιο αναγκαία. Απαιτούνται έξυπνες 

και βιώσιμες λύσεις για ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας, εξοικονόμηση πόρων, 

βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας και ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

 

Τα νέα δεδομένα επομένως δημιουργούν νέες τάσεις και ωθούν στην εξεύρεση νέων 

επιχειρηματικών μοντέλων και επανασχεδιασμού ενός πιο πράσινου, βιώσιμου και 

ορθολογικού μοντέλου ανάπτυξης. 
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Αυτή η πολιτική άλλωστε προωθείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σειρά 

μέτρων που έχουν στον πυρήνα τους το δομημένο περιβάλλον, την οικονομική 

ανάκαμψη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, για ενθάρρυνση της πράσινης 

ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Προωθούνται πολιτικές για την ενεργειακή και 

ψηφιακή αναβάθμιση των κτηρίων και τη δομοστατική ενίσχυση και συντήρησή τους, 

με σεβασμό στην αρχιτεκτονική αξία και την αισθητική των πόλεων, και αναβαθμίζεται 

ο δημόσιος χώρος με τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής 

κληρονομιάς. 

 

Η Κύπρος, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζει τέτοιες πολιτικές 

και δράσεις σε εθνικό επίπεδο αξιοποιώντας ανάλογα χρηματοδοτικά προγράμματα 

και ταμεία της ΕΕ, αλλά και μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 

που αποτελούν εξαιρετικά εργαλεία για προώθηση αυτών των ζητημάτων. 

 

Εξαιρετικά επίκαιρο, επομένως, είναι το θέμα του Συνεδρίου σας για βιώσιμες 

κατασκευές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί έναν από τους κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης 

της οικονομίας της Κύπρου, με σημαντική συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν (ΑΕΠ). 

 

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου έχει συμβάλει ουσιαστικά 

στην αναβάθμιση και την ανάδειξη του επαγγέλματος του εργολήπτη και του ρόλου 

που διαδραματίζει σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο και απαιτητικό περιβάλλον. Η 

Ομοσπονδία έχει επιδείξει σημαντικό έργο στη βελτίωση και την ανάπτυξη του 

επιπέδου της οικοδομικής βιομηχανίας στον τόπο μας.  

 

Αξιοσημείωτη είναι, άλλωστε, η συνεισφορά της στη βελτίωση των συνθηκών 

παραγωγής των έργων ανάπτυξης, στην αναβάθμιση της ποιότητας των 

κατασκευαστικών έργων και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας 
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και υγείας των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο μέσα από μακροχρόνιες 

προσπάθειες. 

 

Η επιμόρφωση των εργοληπτών, η συνεχής ενημέρωση και η υψηλή επαγγελματική 

κατάρτιση των Κυπρίων εργοληπτών και τελικώς η δημιουργία ισχυρής 

επαγγελματικής κουλτούρας με την συνεχή εκπαίδευση, χτίζουν τις βάσεις για το 

μέλλον και αντανακλούν το υψηλό επίπεδο ανάπτυξης της κυπριακής κοινωνίας σε 

θέματα υποδομών. 

 

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος 

φορέας προώθησης και υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων, των έργων και των 

υπηρεσιών και των οικοδομικών και τεχνικών έργων, συνεχίζει να θέτει ψηλά στις 

προτεραιότητές του τα θέματα που απασχολούν τον κατασκευαστικό τομέα και μέσα 

από ποικίλες στρατηγικές και δράσεις εστιάζει στη συνεχή ανάπτυξή του. 

 

Αποτελεί εξάλλου σταθερό στόχο του Υπουργείου η συνδρομή σε καινοτόμες αλλαγές 

με αποφασιστικότητα και σε πνεύμα συνεργασίας με τους εκπροσώπους του 

κατασκευαστικού τομέα. 

 

Η προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων και ο 

προγραμματισμός και η υλοποίηση μεγάλων τεχνικών και οικοδομικών έργων, με 

σεβασμό στο περιβάλλον και στη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελούν στρατηγικούς 

στόχους του Υπουργείου και της Κυβέρνησης για βελτίωση των υποδομών, με 

μακροπρόθεσμα οφέλη για τη συνεχή αναβάθμιση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος.    

 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει επηρεάσει τον κατασκευαστικό τομέα όπως και την 

οικονομία γενικότερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, προκαλώντας πρωτοφανείς αυξήσεις 

των τιμών και δημιουργώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας που επηρεάζει όχι μόνον τις 

μεγάλες αναπτύξεις αλλά και τις μικρότερες. Οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν 

καταλυτικά όλους τους κλάδους της οικονομίας και πιθανόν να οδηγήσουν σε 

αναπροσαρμογή του πλάνου της Κυβέρνησης και της πολυδιάστατης στρατηγικής της 

για αντιμετώπιση του αρνητικού αντίκτυπου και στον τομέα των κατασκευών. 
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Υπό το φως των νέων δεδομένων, η Κυβέρνηση θα αξιοποιήσει στο μέγιστο τις 

δυνατότητες που υπάρχουν για ενθάρρυνση και διευκόλυνση νέων επενδύσεων, για 

τις οποίες παρατηρείται ενδιαφέρον από χώρες του εξωτερικού, όπως το Ισραήλ, η 

Ινδία, η Σαουδική Αραβία, η Γερμανία και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.  

Παράλληλα, θα προωθήσει το δικό της επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο τα 

τελευταία χρόνια έδωσε ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία της Κύπρου και στον 

κατασκευαστικό τομέα. 

 

Αναπτυξιακά έργα που αποτελούν εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, 

συνολικού προϋπολογισμού €1.2 δις, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή δρομολογούνται για 

υλοποίηση το αμέσως επόμενο διάστημα σε παγκύπριο επίπεδο, με στόχο να 

βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών της χώρας μας. Μερικά από τα 

σημαντικότερα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προωθούνται σύντομα για  

προσφοροδότηση είναι υποδομές για το ενεργειακό έργο Βασιλικού, το Νέο Κυπριακό 

Μουσείο, κτηριακές υποδομές στον τομέα της υγείας και των κυβερνητικών 

υπηρεσιών, υποδομές για φιλοξενία προσφύγων, υποδομές στο οδικό δίκτυο, ο 

Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας και τμήματα των αυτοκινητοδρόμων 

Λευκωσίας-Τροόδους, Λεμεσού-Τροόδους, Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς και Λευκωσίας-

Παλαιχωρίου. Επιπρόσθετα, με υπολογιζόμενες επενδύσεις ύψους €1 δις βρίσκεται 

σε τροχιά υλοποίησης η Σύμβαση Παραχώρησης για την ενιαία Ανάπτυξη της 

περιοχής Λιμένα και Μαρίνας της Λάρνακας, έργο που έχει ήδη παραδοθεί στον 

Ανάδοχο τον περασμένο μήνα και εκτιμάται ότι θα έχει πολλαπλά οφέλη για την τοπική 

κοινωνία της Επαρχίας Λάρνακας, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας 

ευρύτερα. 

 

Αναμένεται ότι τα έργα αυτά, πέραν του άμεσου οφέλους τους ως υποδομές, θα έχουν 

ευεργετική επίδραση στην αύξηση του ΑΕΠ, θα αναζωογονήσουν σημαντικά τον 

κατασκευαστικό κλάδο και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. 

 

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας αποτελεί κύρια στρατηγική 

επιδίωξη της Κυβέρνησης, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον 

χρηματοοικονομικής σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής. 
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Τα ουσιαστικά βήματα για την ενίσχυση της συνεισφοράς των κατασκευών στην 

αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας περιλαμβάνουν την επιτάχυνση της υλοποίησης 

των ήδη προγραμματισμένων έργων, την παροχή κινήτρων για τις επενδύσεις σε 

κατοικίες και άλλα κτίρια, την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων σε υποδομές, τον 

καθορισμό προτεραιοτήτων στη βάση ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου για τις 

υποδομές και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά δημοσίων 

έργων, ώστε να βελτιστοποιείται η σχέση κόστους/οφέλους από τα έργα υποδομών 

στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. 

 

Στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής της Κυβέρνησης, το Υπουργείο Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων συνεργάζεται στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 

έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι στρατηγικές και οι επενδυτικές μας αποφάσεις 

προωθούνται συλλογικά και για κοινό όφελος, για περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη. 

 

Είμαι βέβαιος ότι σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους 

εταίρους μας θα αντιμετωπίσουμε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις νέες 

προκλήσεις και δεδομένα.  

 

Η προσπάθεια της Κυβέρνησης είναι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να 

μετριαστούν στον βαθμό που είναι δυνατόν οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης στον 

κατασκευαστικό τομέα. Προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη το Υπουργικό Συμβούλιο έχει 

αποφασίσει τα πρώτα αντισταθμιστικά μέτρα, όπως, μεταξύ άλλων, τη μείωση για 

ακόμη δύο μήνες του ΦΠΑ στο ρεύμα και τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα 

καύσιμα. 

 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

 

Αναμφίβολα βρισκόμαστε ενώπιον νέων προκλήσεων, τις οποίες καλούμαστε να 

διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος της κοινωνίας. Τα 

δεδομένα της αγοράς δημιουργούν νέες τάσεις και, συνεπώς, καθίσταται επιτακτική 

ανάγκη για την κατασκευαστική βιομηχανία να μετασχηματίσει τα επιχειρηματικά της 

μοντέλα και το εργασιακό περιβάλλον, να επαναπροσδιορίσει τις αξίες της και να 

εξελίξει τις διαδικασίες της στη βάση της νέας ψηφιακής εποχής. 
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Το μέλλον του κλάδου εξαρτάται από τις επιχειρήσεις και το κατά πόσον είναι σε 

ετοιμότητα να εντοπίσουν και να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα, όπως είναι η 

βιώσιμη ανάπτυξη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.  

 

Παρά τα προβλήματα που επέφερε η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, 

ανοίγεται μπροστά μας μια ευκαιρία για επανασχεδιασμό ενός πιο πράσινου, 

βιώσιμου και ορθολογικού μοντέλου ανάπτυξης.  

 

Η διοργάνωση του Συνεδρίου σας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους φορείς του 

κατασκευαστικού τομέα και στα κέντρα χάραξης πολιτικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 

για ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τη μελέτη και τη διαχείριση των έργων, καθώς 

και για ενημέρωση σχετικά με νέες πρακτικές και τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί 

και αποτελούν εργαλεία του κατασκευαστικού τομέα στη νέα ψηφιακή εποχή. 

 

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας. Σας ευχαριστώ για την 

προσοχή σας. 

 

________________ 


