
 

                                                    

  
  

  

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΚΟΜΗΣΟΡΑ 
 

ΣΕΛΕΣΗ ΒΡΑΒΕΤΗ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

2010-2011 

ΣΕΣΑΡΣΗ 22 ΙΟΤΝΙΟΤ, 2011 

 

Κ. Πρφτανη, κ. Πρόεδρε, Κ. Αντιπρφτανη … 

 
Εκλεκτοί πρoςκεκλημζvoι,  

υνάδελφοι, 

Αγαπητοί φοιτητζσ και φοιτήτριεσ,  

Κυρίεσ και κφριοι,  

 

Σασ καλωςορίηω ςτθv απoψιvι τελετι βράβευςθσ των πρωτευςάντων  φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν 

τθσ Σχoλισ Οικovoμικϊv Επιςτθμϊv και Διoίκθςθσ. 

 

Η Σχολι αποτελείται από δφο τμιματα (το Τμιμα Οικονομικϊν και το Τμιμα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων) και δφο ερευνθτικζσ μονάδεσ (το Κζντρο Οικονομικϊν Μελετϊν και τθ 

Μονάδα Τραπεηικϊν και Χρθματοοικονομικϊν Μελετϊν). Στα δφο τμιματα ειςζρχονται 

εκατοντάδεσ προπτυχιακοί και δεκάδεσ μεταπτυχιακοί (Μάςτερ και Διδακτορικοί) φοιτθτζσ ανά 

ζτοσ ςε επτά διακριτά προπτυχιακά και διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα. 

 

Στα πλαίςια αυτά του μεγάλου αρικμοφ φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν που ειςζρχονται ςτθ ςχολι μασ 

με υψθλζσ επιδόςεισ, κάποιοι φοιτθτζσ και κάποιεσ φοιτιτριεσ ξεχωρίηουν με το επαγγελματικό 

τουσ ικοσ και τισ αποδόςεισ τουσ. Η αποψινι τελετι αναγνωρίηει τα επιτεφγματα τουσ. Η 

αναγνϊριςθ αυτι γίνεται πιο ουςιαςτικι και βαρφνουςα με τθν οικονομικι αρωγι του μεγάλου 

αρικμοφ προςϊπων και οργανιςμϊν οι οποίοι τιμοφν τθν αριςτεία και το ζργο του πανεπιςτθμίου. 

Υπάρχουν βεβαίωσ πολφ περιςςότεροι φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ που ζχουν κάνει τθν ακαδθμαϊκι 

τουσ παρουςία αιςκθτι από ότι είμαςτε ςε κζςθ να αναγνωρίςουμε απόψε. Η Σχολι εξακολουκεί 

να αναηθτεί τρόπουσ και πόρουσ για να αναδείξει αυτζσ τισ επιτεφξεισ. 

 



 

Εκτόσ από τθ διδαςκαλία, θ Σχολι διατθρεί μία εξαιρετικά εκτεταμζνθ και διαπρεπι ερευνθτικι 

δραςτθριότθτα. Μζλθ τθσ ςχολισ ζχουν εισ βάκοσ ςυνεργαςίεσ με ερευνθτζσ του εξωτερικοφ με 

απϊτερο ςκοπό τθν προαγωγι τθσ οικονομικισ και διοικθτικισ επιςτιμθσ, δθμοςιεφοντασ τθν 

ζρευνα τουσ ςε κορυφαία περιοδικά.  Λόγω και τθσ Σχολισ μασ, θ Κφπροσ (ουςιαςτικά το 

Πανεπιςτιμιο Κφπρου) κατζλθξε πρϊτθ ςτθν Ευρϊπθ ςε πρόςφατο διαγωνιςμό ςτιριξθσ τθσ 

ζρευνασ νζων ερευνθτϊν από το Ευρωπαϊκό Επιςτθμονικό Συμβοφλιο. Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ νζων 

ερευνθτϊν εργοδοτείται τϊρα ςτο Πανεπιςτιμιο Κφπρου. Οι εντονότατεσ ςυνζργειεσ μεταξφ 

ζρευνασ και διδαςκαλίασ, υποβοθκοφν τθν ζρευνα, αλλά και διαςφαλίηουν τθ μόρφωςθ τθν οποία 

παρζχουμε ςτουσ φοιτθτζσ μασ. Το γεγονόσ ότι οι απόφοιτοι μασ γίνονται δεκτοί για διδακτορικζσ 

ςπουδζσ ςτα καλφτερα πανεπιςτιμια του κόςμου, απορρζει από τισ επιτεφξεισ τθσ Σχολισ ςτθν 

ζρευνα και το γεγονόσ ότι, μζςω τθσ ζρευνασ, προςφζρουμε ζγκυρθ και ςφγχρονθ μόρφωςθ. Η 

πολιτικι τθσ Σχολισ να κζτει τον πιχθ ψθλά είναι ζνασ από τουσ παράγοντεσ που μασ επζτρεψαν 

να προςελκφςουμε τον Νομπελίςτα Χριςτόφορο Πιςςαρίδθ ςτο Τμιμα Οικονομικϊν.   

 

Οι ςθμαvτικζσ επιδόςεισ τθσ Σχoλισ μασ ςτoν τoμζα τθσ ζρευvασ, και θ διαρκισ ςυvειςφoρά ςτθv 

επιςτιμθ, απoτελoφv πόλo ζλξθσ χoρθγιϊv από ντόπιουσ και ξζνoυσ oργαvιςμoφσ.  Iδιαίτερθ μvεία 

πρζπει vα γίvει ςτθ δθμιουργία 'Εδρασ ςτα Χρθματοoικoνoμικά απo τθv Τράπεηα Κφπρoυ, 'Εδρασ 

ςτισ Ευρωπαϊκζσ Σπουδζσ από τον Ομίλο Μαρφίν Λαϊκι Τράπεηα, Ζδρασ ςτθν Στρατθγικι Διοίκθςθ 

από τθν ναυτιλιακι εταιρεία Columbia, και Ζδρασ Μάρκετινγκ από τον κ. Γιϊργο Βαςιλείου.  

 

Θα ιταν παράλθψθ να μθν αναφερκϊ και ςτθν κοινωνικι προςφορά μελϊν τθσ ςχολισ μασ που 

εργάηονται για τα κοινά τόςο ςε ατομικό επίπεδο αλλά και μζςω των ερευνθτικϊν μασ μονάδων. 

Μζλθ τθσ Σχολισ ςυμβουλεφουν κράτθ και άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, χρθματοοικονομικζσ 

επιχειριςεισ και τθ βιομθχανία. Μελζτεσ και ομιλίεσ ςτθ Σχολι ζχουν ςυνειςφζρει, μεταξφ άλλων, 

ςτθ κατανόθςθ τθσ διεκνοφσ οικονομικισ κρίςθσ κακϊσ και του Ελλθνικοφ προβλιματοσ.  

 

Παρακολουκοφμε  τα τεκταινόμενα ςτθν Ελλάδα και νοιαηόμαςτε και για τισ πικανζσ επιπτϊςεισ 

ςτθν οικονομία μασ.  

 

Οι καιροί απαιτοφν πλιρθ ςυντονιςμό ςτισ ενζργειεσ όλων των φορζων διαμόρφωςθσ και 

εφαρμογισ οικονομικισ και κοινωνικισ πολιτικισ. Υπάρχουν περικϊρια βελτίωςθσ τθσ 

αναγκαίασ ςφμπνοιασ τόςο ανάμεςα ςτουσ διάφορουσ φορείσ του κράτουσ όςο και μεταξφ των 

πολιτικϊν κομμάτων και τθσ κοινωνίασ ευρφτερα. Στο πνεφμα αυτό, μακριά από κομματικζσ 

ςκοπιμότθτεσ, τολμϊ να παρουςιάςω ζνα πακζτο κεμάτων και μζτρων τα οποία αγγίηουν μεν 

όλουσ αλλά και κα βοθκιςουν το κοινωνικό ςφνολο μακροχρόνια. Μζρθ του πακζτου αυτοφ 

ζχουν αναλυκεί εκτενζςτερα ςε διάφορεσ μελζτεσ και διαλζξεισ μου. Επειδι μάλλον κα 

δυςαρεςτιςω όλουσ, τονίηω ότι αυτζσ είναι δικζσ μου κζςεισ και όχι του Πανεπιςτθμίου 

Κφπρου.  

 

Τα προβλιματα μασ λοιπόν: 

 

1. Χρειάηεται βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ του τραπεηικοφ τομζα να απορροφιςει δυςμενείσ 

εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα και αλλοφ. Τα ζςοδα από τθν πρόςφατθ φορολόγθςθ των κατακζςεων 

πρζπει να αφοςιωκοφν εξ ολοκλιρου ςτον τραπεηικό τομζα γιατί οι κίνδυνοι που ελλοχεφουν 

είναι πιο άμεςοι από αυτοφσ του δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ. Η φορολογικι ςυγκομιδι του 

κράτουσ μπορεί να ςυμπλθρωκεί με τρόπουσ που εξετάηονται πιο κάτω. Ενδείκνυται επίςθσ 



 

ςυγκράτθςθ των τραπεηικϊν απολαβϊν ι και μετατροπι αυξιςεων ςε μετοχικό κεφάλαιο, 

αυξάνοντασ ζτςι τθ ςυμμετοχι και τθν εςωτερικι εποπτεία.  

 

2. Μείωςθ των κρατικϊν εξόδων. Η δομι τθσ κρατικισ μθχανισ πρζπει να εξεταςτεί με ςκοπό τθ 

δραςτικι απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν μασ, τθν ανάκεςθ ευκυνϊν ςε κομβικά ςθμεία, και τθ 

διαφάνεια. Πολλζσ δραςτθριότθτεσ του κράτουσ μποροφν να απλοποιθκοφν ι και να 

καταργθκοφν μειϊνοντασ το διοικθτικό μασ κόςτοσ και μεταφζροντασ  ανκρϊπινουσ πόρουσ  

εκεί που είναι πιο χριςιμοι και πιο αποδοτικοί - υπάρχουν όντωσ περιπτϊςεισ δθμόςιων 

υπαλλιλων οι οποίοι εργάηονται ςκλθρά και δεν ζχουν τθν απαραίτθτθ ςτιριξθ. Τζτοιεσ 

εξοικονομιςεισ κα επιτρζψουν ςτο κράτοσ να ςυνεχίςει το αναπτυξιακό του ζργο και τον εκνικό 

ςτόχο τθσ αναδόμθςθσ τθσ οικονομίασ μασ προσ τισ υπθρεςίεσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ.  

 

3. Το κρατικό μιςκολόγιο μπορεί επίςθσ να μειωκεί παγϊνοντασ τισ απολαβζσ μασ για μία 

περίοδο δφο ετϊν. Επίςθσ εξοικονομιςεισ μπορεί να επιτευχκοφν βελτιϊνοντασ τθ ςτόχευςθ 

των κοινωνικϊν βοθκθμάτων. Ζνα πάγωμα των μιςκϊν κα βελτιϊςει τα δθμόςια οικονομικά 

αλλά και κα περιορίςει μιςκολογικζσ απαιτιςεισ  ςτον ιδιωτικό τομζα, αυξάνοντασ ζτςι τθν 

ανταγωνιςτικότθτα τθσ κυπριακισ οικονομίασ, τθ μελλοντικι απαςχόλθςθ ςτον ιδιωτικό τομζα 

και τθν ευθμερία μασ. Η επιλεκτικι εφαρμογι τθσ Αυτόματθσ Τιμαρικμικισ Αναπροςαρμογισ 

πρζπει να αποφευχκεί γιατί κα αλλάξει τουσ ςχετικοφσ πραγματικοφσ μιςκοφσ με απρόβλεπτο 

τρόπο και χωρίσ τθν ζρευνα που απαιτείται από μία ανοικτι ςυηιτθςθ για τουσ ςχετικοφσ 

μιςκοφσ. 

 

4. Η μζκοδοσ φορολογίασ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ που ζχουμε ςτθν Κφπρο είναι προβλθματικι. 

Τα ζςοδα του κράτουσ κακορίηονται από τθσ ςυναλλαγζσ και όχι από τθν ιδιοκτθςία. 

Επιβαρφνουμε και αποτρζπουμε τισ ςυναλλαγζσ (πράγμα που δεν βοθκά τθν οικονομία) και 

επιτρζπουμε τθν ακίνθτθ ιδιοκτθςία με πολφ μικρι φορολογικι επιβάρυνςθ. Το φορολογικό 

βάροσ πρζπει να πζφτει περιςςότερο ςτισ μεγάλεσ ακίνθτεσ περιουςίεσ και λιγότερο ςτισ 

ςυναλλαγζσ. Ζνα κετικό απότοκο μίασ τζτοιασ αλλαγισ κα είναι όχι μόνο θ αφξθςθ αλλά και θ 

ςτακεροποίθςθ των εςόδων του κράτουσ.     

 

5.Το ςυνταξιοδοτικό πρόβλθμα πρζπει να ρυκμιςτεί. Το προςδόκιμο ηωισ ζχει αυξθκεί 

ςθμαντικά και οι νζεσ γενιζσ, όπωσ αυτι που αποφοιτά τθν επόμενθ εβδομάδα, καλοφνται να 

ςυντθριςουν τουσ πρεςβφτερουσ τουσ για μακρζσ περιόδουσ που δεν ζχουν προβλεφκεί από τα 

διάφορα ςχζδια και για τισ οποίεσ οι πρεςβφτεροι δεν ζχουν πλθρϊςει.  Ζνα τζτοιο ςχιμα είναι 

και άδικο και, πικανϊσ, μθ βιϊςιμο. Η κυβζρνθςθ πρζπει να επανεξετάςει το επίπεδο ειςφορϊν 

και απολαβϊν κακϊσ επίςθσ και το όριο αφυπθρζτθςθσ. Το όριο αφυπθρζτθςθσ κα μποροφςε 

να αυξθκεί ςταδιακά, εκτόσ μόνο για άτομα που ςυνταξιοδοτοφνται ςφντομα ι είναι ςε 

επαγγζλματα όπου ιςχφουν υψθλοί κίνδυνοι και ειδικοί λόγοι. Ο αρικμόσ κζςεων εργαςίασ δεν 

είναι δεδομζνοσ. Οι απόφοιτοι μασ δεν πρζπει να ανθςυχοφν ότι για να βρουν δουλειά πρζπει 

πρϊτα κάποιοσ να βγει με ςφνταξθ ι να αποβιϊςει.   

 

Ζνα πακζτο μεταρρυκμίςεων αυτισ τθσ φφςθσ κα βαρφνει άμεςα όλουσ μασ αλλά κα μασ 

αφιςει ςε πολφ καλφτερθ μοίρα μακροχρόνια. Η άμεςθ οικονομικι ςτενότθτα που κα 

αιςκανκοφμε ςε ατομικό επίπεδο κα μειωκεί ςταδιακά αφοφ ο τιμάρικμοσ κα ακολουκιςει μία 

λιγότερο ανοδικι τάςθ και αφοφ θ αυξθμζνθ ανταγωνιςτικότθτα κα μεγεκφνει τθν εκνικι πίτα. 



 

Η βιωςιμότθτα των κοινωνικϊν δομϊν και προγραμμάτων μασ κα βελτιωκεί και οι νζεσ γενιζσ 

όπωσ αυτι που αποφοιτά τϊρα κα επωφελθκοφν.  

   

Κλείνοντασ,  κα ικελα να ςυγχαρϊ όλουσ τουσ βραβευκζντεσ κακϊσ και τισ οικογζνειεσ και φίλουσ 

τουσ οι οποίοι τουσ ζχουν ςτθρίξει όλα αυτά τα χρόνια. Στουσ απόφοιτουσ εφχομαι μία λαμπρι 

επαγγελματικι ςταδιοδρομία και κάκε πρόοδο ςτθν ηωι.  Τουσ παροτρφνω να ςυνεχίςουν να 

προάγουν το υψθλό ικοσ και τθν αριςτεία και να προςτατεφουν τουσ κεςμοφσ οι οποίοι 

επζτρεψαν ςτο Πανεπιςτιμιο Κφπρου να πετφχει υψθλοφσ ςτόχουσ και διεκνι αναγνϊριςθ. Ζνα 

δυνατό Πανεπιςτιμιο Κφπρου  διαςφαλίηει τα επιτεφγματα  όλων των αποφοίτων του αλλά και τθν 

επζνδυςθ τθσ κοινωνίασ που το ζςτθςε και το ςυντθρεί. 

 

Τζλοσ, κζλω να εκφράςω τισ κερμζσ ευχαριςτίεσ τθσ Σχολισ και του Πανεπιςτθμίου Κφπρου προσ 

το κράτοσ και όλουσ εκείνουσ τουσ οργανιςμοφσ και ιδιϊτεσ πoυ ςυνεχϊσ ςυμπαρίςτανται ςτο ζργο 

τθσ Σχολισ και του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, ιδιαίτερα ςε αυτοφσ που χρθματoδoτoφv τα βραβεία 

τθσ αποψινισ τελετισ. Είναι αυτόσ ο αλτρουιςμόσ και αυτι θ μζριμνα για το κοινωνικό ςφνολο που 

πρζπει, ςε αυτοφσ τουσ δφςκολουσ καιροφσ, να μασ κακιςτά όλουσ αιςιόδοξουσ για το μζλλον. 

 

Σασ ευχαριςτϊ 

            

Λοφθσ Ν. Χριςτοφίδθσ  

Κοςμιτορασ Σχολισ 


