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Ομιλία κ. Βαρνάβα Ειρήναρχου 

Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Διοικητικού Συμβούλου 

Γενική Συνέλευση 10 Ιουνίου 2021 

 

Αγαπητοί μέτοχοι, συνεργάτες, φίλες και φίλοι, 

Σας καλωσορίζω στην 22ην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ομίλου 

Logicom.  

Οι πρωτοφανείς συνθήκες, το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας που 

προκλήθηκε από την ταχεία εξάπλωση της πανδημίας Covid 19, τα 

διαδοχικά απαγορευτικά και τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα, 

επηρέασαν σε ουσιαστικό βαθμό την οικονομική δραστηριότητα. Και 

επέφεραν, σε παγκόσμια κλίμακα, τη βαθύτερη ίσως ύφεση των 

μεταπολεμικών χρόνων.  

Τα αντισταθμιστικά μέτρα που υιοθετήθηκαν από τις χώρες για την 

αντιμετώπιση των δυσμενών μακροοικονομικών εξελίξεων, 

οδήγησαν αναμφίβολα σε διεύρυνση των δημοσιονομικών τους 

ελλειμμάτων. Και έθεσαν τους δημοσιονομικούς και οικονομικούς 

τους δείκτες σε φθίνουσα τροχιά. 

 Ως αποτέλεσμα, η συρρίκνωση της παγκόσμιας οικονομίας για το 

2020 υπολογίζεται από την Παγκόσμια Τράπεζα στο 5,2%, ενώ η 

οικονομική δραστηριότητα μεταξύ των προηγμένων οικονομιών 
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μειώθηκε κατά 7%. Η εγχώρια ζήτηση και προσφορά, η εμπορική 

δραστηριότητα και η χρηματοδότηση, έχουν διαταραχθεί σοβαρά. 

Αναπόφευκτα, και ο τομέας της τεχνολογίας έχει επηρεαστεί από την 

πανδημία με διάφορους τρόπους  και σε διαφορετικά επίπεδα. 

Ειδικότερα, έχουμε παρατηρήσει αλματώδεις ανακατατάξεις σε 

τεχνολογίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, το Cloud, την τηλεργασία, 

την τηλεκπαίδευση, τις ψηφιακές υποδομές, την κυβερνοασφάλεια, 

τα Big Data Analytics και άλλα, επιταχύνοντας με αυτό τον τρόπο, 

ακόμη περισσότερο, τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Από την άλλη, τα προβλήματα και οι ελλείψεις που παρατηρούνται 

κατά κύριο λόγο από τις διακοπές στη λειτουργία των εργοστασίων 

και οι ρωγμές στην εφοδιαστική αλυσίδα της ηπειρωτικής  Κίνας, και 

ιδιαίτερα στην παραγωγή επεξεργαστών και ημιαγωγών, βάζουν 

τροχοπέδη στην παραγωγή προϊόντων τεχνολογίας, η οποία αυτή τη 

στιγμή αδυνατεί να ικανοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση.  

Τα προβλήματα αυτά έχουν παράλληλα επηρεάσει όλες σχεδόν τις 

βιομηχανίες, οι οποίες κατασκευάζουν προϊόντα που χρησιμοποιούν 

επεξεργαστές, όπως για παράδειγμα η αυτοκινητοβιομηχανία, οι 

βιομηχανίες κατασκευής  οικοσυσκευών, έξυπνων τηλεοράσεων, 

κινητών κ.α.   
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Αναμφίβολα και για τον Όμιλο Logicom, η πανδημία κατατάσσεται 

στις μεγαλύτερες προκλήσεις που κληθήκαμε να διαχειριστούμε την 

χρονιά που μας πέρασε, όπως και τη χρονιά που τώρα διανύουμε.   

Από πολύ νωρίς συμμορφωθήκαμε με όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα 

για την προστασία της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού, των 

πελατών και των συνεργατών μας, αλλά και της επιχειρηματικής μας 

δραστηριότητας και διατήρησης της αναπτυξιακής μας δυναμικής.  

Είναι με μεγάλη ικανοποίηση που διαπιστώνω ότι καταφέραμε να 

προστατεύσουμε αποτελεσματικά τους συναδέλφους και να 

αποφύγουμε τη μετάδοση του COVID μέσα στο εργασιακό μας 

περιβάλλον. 

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το 2020, εκτιμώ 

ότι αντικατοπτρίζουν και αποδεικνύουν τη σωστή διαχείριση της 

κρίσης και των πολύ σοβαρών επιπτώσεων της πανδημίας.  

Πιστεύω επίσης ότι αναδεικνύουν την ικανότητα της Logicom να 

προσαρμόζεται γρήγορα και αποτελεσματικά σε νέες συνθήκες, να 

εντοπίζει και να διαχειρίζεται τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες σε 

πραγματικό χρόνο και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να 

παρακολουθεί και να αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της ανάλογα.  

Σε αυτές τις πρωτόγνωρες εμπορικές και οικονομικές συνθήκες, το 

Συγκρότημα κατάφερε να διατηρήσει το κέρδος από λειτουργικές 
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δραστηριότητες στα €29,3 εκ. σε σχέση με €30,6 εκ το προηγούμενο 

έτος. 

Ο Οικονομικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

του Συγκροτήματος θα προβεί στη συνέχεια σε λεπτομερή 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών. 

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, 

Η Logicom, εδραιώνοντας την ηγετική της θέση στην τεχνολογία, στην 

ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, αποτελεί και 

παραμένει στρατηγική επιλογή των πελατών και των παγκόσμιων 

κολοσσών κατασκευαστών τεχνολογίας. 

Ενδεικτικά, στον τομέα της διανομής,  

• Έχουμε προχωρήσει στην ενδυνάμωση των συνεργασιών μας με 

τις εταιρείες  

o Microsoft στα προϊόντα Surface σε Ελλάδα, Κύπρο και Σαουδική 

Αραβία. 

o HP για εξυπηρέτηση πελατών που δραστηριοποιούνται στο 

Λιανικό Εμπόριο στο Ομάν και στο Μπαχρέιν 

• Έχουμε συνάψει καινούργιες συνεργασίες Διανομής με τις 

εταιρείες Oracle για την αγορά της Σαουδικής Αραβίας και με τις 

εταιρείες Lenovo και Dell σε αριθμό χωρών του Αραβικού Κόλπου. 
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• Προμηθευτές μάς έχουν επίσης εμπιστευτεί τη διανομή προϊόντων 

τους σε νέες χώρες όπως το Μαρόκο και η Αίγυπτος, στις οποίες 

έχουμε ήδη ξεκινήσει να κτίζουμε την παρουσία μας 

Στο τομέα των Υπηρεσιών, έχουμε αναλάβει την εκτέλεση σύνθετων 

και πολύπλοκων έργων στρατηγικής σημασίας για το Δημόσιο, ημι-

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε Κύπρο και Ελλάδα. 

Έχουμε υπογράψει τη σύμβαση για τη Νησίδα 6 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, που 

αφορά την ανανέωση και επέκταση των υποδομών του Ελληνικού 

Δημοσίου με λύσεις Cisco, καλύπτοντας σημαντικό τμήμα της Αττικής 

και όλες τις Κυκλάδες, που αντιστοιχούν σε 153,000 θέσεις εργασίας. 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η επιτυχής κατάληξη στους διαγωνισμούς 

για το μετασχηματισμό της Λευκωσίας και Πάφου σε έξυπνες πόλεις. 

Η έλευση του 5G και η συνακόλουθη δημιουργία ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και διαδραστικά αυτοματοποιημένων συστημάτων, 

φιλικών προς τους πολίτες, αποτελεί ένα από τους πιο ισχυρούς 

μοχλούς ανάπτυξης έξυπνων πόλεων. Αποτελεί σημαντικό σταθμό 

στην ιστορία της Λευκωσίας και της Πάφου, και αισθανόμαστε 

ιδιαίτερα περήφανοι που η Logicom έχει επιλεγεί να τον υλοποιήσει. 

Αναλάβαμε και διεκπεραιώσαμε διάφορα έργα που αφορούν την 

ασφάλεια κρίσιμων υποδομών στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. 
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Έχουμε επίσης αναλάβει και διεκπεραιώνουμε έργα για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό τη στρατηγική και business analytics αρκετών 

οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα. 

Με μεγάλη χαρά και περηφάνια διαπιστώνουμε ότι το ψηλό επίπεδο 

υπηρεσιών και γνώσεων των στελεχών του Συγκροτήματος της 

Logicom, επιβεβαιώνεται από τις πολλές βραβεύσεις και διακρίσεις 

που το Συγκρότημα απέσπασε από τους συνεργάτες μας, 

περιλαμβανομένων των Cisco, Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, 

Veeam, Sophos, Lenovo, κ.α. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Logicom 

Solutions, τη χρονιά που πέρασε, βραβεύτηκε από τη Cisco με 

τέσσερεις τιμητικές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου 

του  "Ecosystem Partner of the Υear" για την περιοχή EMEAR South, 

στα πλαίσια του CISCO Partner Summit Digital 2020. 

Στο τομέα των αφαλατώσεων, η Επισκοπή παρέμεινε κλειστή για όλο 

το 2020.  Κατόπιν οδηγιών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, 

ξεκινήσαμε φέτος, από την 1η Ιουνίου, παραγωγή νερού στη μισή 

δυναμικότητα της μονάδας, ενώ από τις 23 Ιουνίου θα αυξήσουμε την 

παραγωγή στην πλήρη δυναμικότητα.  

Η μονάδα αφαλάτωσης στη Λάρνακα, κατόπιν οδηγιών του Τμήματος 

Αναπτύξεως Υδάτων, λειτουργούσε κατά την μεγαλύτερη περίοδο 

του 2020 στη μισή δυναμικότητα, ενώ από το Μάιο φέτος έχουμε 

πάρει οδηγίες για αύξηση της παραγωγής.  
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Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά: 

− Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πολύτιμα στελέχη της 

ομάδας μας: 

− Το χαρισματικό μας πρόεδρο Τάκη Κληρίδη, για την πολύτιμη 

και πολύπλευρη βοήθειά του, 

− το Γιώργο Παπαϊωάννου , 

− τον Ανθούλη Παπαχριστοφόρου,  

− τον Αναστάσιο Αθανασιάδη, 

− τον Ανδρέα Κωνσταντινίδη, και 

− το Χριστόφορο Χατζηκυπριανού, 

για τη συνεχή και πάντα πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία τους. Τους 

ευχαριστώ όλους για τη στήριξη και την καθοδήγηση. 

Ευχαριστώ επίσης όλα τα Διευθυντικά Στελέχη και το Προσωπικό της 

εταιρείας, που με τον επαγγελματισμό, τη σκληρή δουλειά και την 

εποικοδομητική συνεργασία τους συνέβαλαν τα μέγιστα στην 

επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης του Συγκροτήματός μας.  

Τέλος, ευχαριστώ θερμά τους μετόχους και τους συμμέτοχους της 

εταιρείας, τους τραπεζίτες, τους ελεγκτές, τους νομικούς μας 

συμβούλους και, οπωσδήποτε, τους πελάτες και τους προμηθευτές 
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μας, για τη στήριξη και κυρίως για την εμπιστοσύνη με την οποία 

περιβάλλουν τη Logicom. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

   

    


