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Γραφείο Προέδρου 
 

Αρ.α. 117/2020 
 

23 Μαρτίου, 2020 
 
Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Κύριο Νίκο Αναστασιάδη 
Προεδρικό Μέγαρο 
Λευκωσία 
 
 
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, 
 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) συνήλθε πριν από 
λίγο σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη και έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις, τις οποίες με εξουσιοδότησε να 
σας διαβιβάσω υπό μορφή κατεπείγοντως: 
 
(α) Ο επιχειρηματικός κόσμος της Κύπρου συμπάσχει με ολόκληρο τον Κυπριακό λαό από την 
πρωτοφανή κρίση που προέκυψε λόγω της πανδημίας Covid-19 και στηρίζει ανεπιφύλακτα τους 
χειρισμούς της Κυβέρνησης για προστασία της υγείας ολόκληρου του πληθυσμού. 
 
(β) Η ΟΕΒ από την αρχή εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη της στις αρμόδιες Αρχές για το 
σκέλος της αντιμετώπισης της επιδημίας και την πλήρη στήριξη της στα συναφή περιοριστικά 
μέτρα που αποφασίζονται στη βάση επιστημονικών κριτηρίων και κατά διαστήματα εκδίδονται 
υπό τύπον Διατάγματος. Είμαστε δε υπερήφανοι γιατί διαπιστώνεται απόλυτη συμμόρφωση του 
επιχειρηματικού κόσμου με το σκέλος των Διαταγμάτων που τον αφορούν. 
 
(γ) Η ΟΕΒ ουδέποτε υπέκυψε στον πειρασμό να εκφράσει απόψεις επί του 
επιδημιολογικού/ιατρικού σκέλους της κρίσης αλλά ούτε και να ζητήσει οποιαδήποτε μέτρα, 
εμπιστευόμενη πλήρως την αρμόδια Αρχή. Ως εκ τούτου δεν θα σας ζητήσουμε να κηρύξετε 
γενικό Lockdown, αλλά εάν και όποτε το διατάξετε, θα έχει και πάλι την άμεση και πλήρη 
συμμόρφωση της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας. 
 
(δ) Ύψιστη, πρώτιστη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την ΟΕΒ είναι η προστασία της 
ασφάλειας και υγείας κάθε πολίτη, κάτι που περιλαμβάνει και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των 
εργασιών που είναι απαραίτητες για την ομαλή προμήθεια της κοινότητας με τα αναγκαία αγαθά 
και ουσιώδεις υπηρεσίες. Αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από υπηρεσίες και δραστηριότητες στον 
πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, δημόσιο και ιδιωτικό, που ακόμα και υπό συνθήκες 
γενικού Lockdown πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν. Η αναφορά τούτων, εκφεύγει των 
σκοπών της παρούσας. 
 
(ε) Θεωρούμε ύψιστης σημασίας την ενίσχυση των προσπαθειών εκτέλεσης και πλήρους 
εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων από όλους τους πολίτες και την υιοθέτηση αυστηρών 
κυρώσεων, υπό τύπον προστίμου ή και φυλάκισης για τους υπότροπους παραβάτες, προκειμένου 
να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα όσων μέτρων ήδη εξαγγέλθηκαν από την Κυβέρνηση. 
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(στ) Για ένα αριθμό από λόγους, η ανάπτυξη των οποίων εκφεύγει του σκοπού της παρούσας, 
θεωρούμε επιβεβλημένη την αναστολή εργασιών του ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα. Η 
αναστολή εργασιών πρέπει να έχει άμεση ισχύ αλλά να μπορεί να εφαρμοστεί σε δύο ή τρεις 
μέρες από αύριο, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όσα εργοτάξια ή άλλες συναφείς 
δραστηριότητες το χρειάζονται για να μπορέσουν να διακόψουν την δραστηριότητα τους χωρίς 
να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και υγεία οποιωνδήποτε εργαζομένων ή πολιτών ή η προστασία 
του περιβάλλοντος ή και για άλλους σοβαρούς λόγους. 
 
Η διαχείριση της αναστολής του κατασκευαστικού τομέα πρέπει να γίνει κατά όμοιο τρόπο, ως 
έχει συμβεί και με τα ξενοδοχεία. Σε περίπτωση που τούτο είναι για οποιοδήποτε λόγο αδύνατο ή 
μη επιθυμητό από την Κυβέρνηση, θα πρέπει να γίνει  διακοπή εργασιών τουλάχιστον για δύο 
εβδομάδες με αξιοποίηση μέρους της ετήσιας άδειας των εργαζομένων, κάτι το οποίο προαπαιτεί 
την συνεργασία του Συνδικαλιστικού Κινήματος και του Κεντρικού Ταμείου Αδειών του 
Υπουργείου Εργασίας. 
 
(ζ) Οι επιχειρήσεις αναμένουν εναγωνίως, το ταχύτερο δυνατό, σαφή καθοδήγηση κατά 
τρόπον απλό και κατανοητό, για το ποιες εξ αυτών και κάτω από ποιες προϋποθέσεις δικαιούνται 
στήριξη μέσω των εξαγγελθέντων από την Κυβέρνηση μέτρων, έτσι ώστε να μπορέσουν να 
διατηρήσουν το προσωπικό τους στην απασχόληση χωρίς να καταρρεύσουν υπό το βάρος των 
εξελίξεων της πανδημίας.  
 
 
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, 
 
Η δύναμη του λαού μας και η δυναμική των επιχειρήσεων μας, με τις γρήγορες και 
αποτελεσματικές πολιτικές αποφάσεις τόσο στο επιδημιολογικό όσο και στο οικονομικό σκέλος 
της κρίσης, θα οδηγήσει τον τόπο συντεταγμένα σε έξοδο από τον νέο αυτό εφιάλτη, όπως έχει 
κάνει ξανά στην ιστορία του. 
 
Η ΟΕΒ κι εγώ προσωπικά είμαστε οποτεδήποτε στην διάθεση σας για οποιασδήποτε μορφής 
συνδρομή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση οποιουδήποτε μέτρου εμπίπτει στα πλαίσια του 
ευρύτατου πεδίου τεχνογνωσίας των Μελών της. 
 
 
 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 
 
 
 
 
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 
Πρόεδρος 
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