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Ομιλία κ. Βαρνάβα Ειρήναρχου 

Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Διοικητικού Συμβούλου 

Γενική Συνέλευση 16 Ιουνίου 2022 

 

Αγαπητοί μέτοχοι, συνεργάτες, φίλες και φίλοι, 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στην 23η και πρώτη με 

φυσική παρουσία, μετά από δύο χρόνια, Ετήσια Γενική Συνέλευση 

του Συγκροτήματος Logicom. 

Είναι σίγουρα πολύ θετικό το ότι καταφέραμε μετά από τόσο καιρό 

να επιστρέψουμε σιγά, σιγά, στην κανονικότητα και να μπορούμε να 

οργανώνουμε εκδηλώσεις όπως τη σημερινή.   

H κοινωνική αλληλεπίδραση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 

ανθρώπινης φύσης, συμβάλει και είναι απαραίτητο συστατικό της 

εξέλιξης όχι μόνο της κοινωνίας μας αλλά και της 

επιχειρηματικότητας.  

Οι τηλεδιασκέψεις επέτρεψαν σε μεγάλο βαθμό στις επιχειρήσεις να 

συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους, αλλά δεν μπορεί να 

αντικαταστήσουν την φυσική κοινωνική επαφή.    

Με την ευκαιρία αυτή, καλωσορίζω επίσης τον κ. Νεοκλή Νικολάου ο  

οποίος διορίστηκε ως ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος στις 19 
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Μαΐου του 2022 και ο οποίος προσφέρεται σήμερα για επανεκλογή 

από τη Γενική Συνέλευση. 

Τον ευχαριστούμε θερμά για την τιμή να αποδεχτεί τον διορισμό του 

στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Τώρα που η πανδημία φαίνεται να κοπάζει, δυστυχώς, έχουν 

ξεπροβάλει άλλες προκλήσεις, πιο απειλητικές και απρόβλεπτες για 

την οικονομία αλλά και για την ανθρωπότητα. 

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και η υγειονομική κρίση που 

ακολούθησε, οδήγησαν σε μια παρατεταμένη επεκτατική 

νομισματική πολιτική των Κεντρικών Τραπεζών στοχεύοντας στην 

τόνωση της οικονομίας και στην σταθερότητα των τιμών για να 

αποτρέψουν δυσμενέστερες συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο. 

Δυσάρεστη παρενέργεια της πολιτικής αυτής ήταν η υπερθέρμανση 

της παγκόσμιας οικονομίας και συνδυαστικά με τα προβλήματα στις 

εφοδιαστικές αλυσίδες που παρουσιάστηκαν λόγω της πανδημίας 

οδήγησαν σε αύξηση του πληθωρισμού και στην δημιουργία 

Στασιμοπληθωρισμού – Stagflation. 

Η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο και η αδυναμία 

πρόβλεψης για το πως θα εξελιχθεί και πόσο θα διαρκέσει, έχει 

οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια ενεργειακή κρίση,  
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και έχει παγώσει την αποστολή σιτηρών από τη Ρωσία και την 

Ουκρανία, δύο από τους κυριότερους προμηθευτές σιτηρών, 

δημιουργώντας μια ζοφερή προοπτική για τις παγκόσμιες 

προμήθειες. Ήδη η Ινδία απαγόρευσε την εξαγωγή σιτηρών.  

Το αποτέλεσμα είναι η κατακόρυφη εκτίναξη των τιμών σχεδόν σε 

όλες τις κατηγορίες προϊόντων, απειλώντας με ακόμη μεγαλύτερη 

ακρίβεια ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες.  

Ως αποτέλεσμα, αρκετές Κεντρικές Τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων 

της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας της Αμερικής, της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κεντρικής Τράπεζας της 

Αγγλίας, άρχισαν να προετοιμάζονται για αλλαγή πορείας, με 

αυξήσεις επιτοκίων και αυστηρότερη νομισματική πολιτική.  

Αναμφίβολα, το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών θα είναι η 

συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας και θα αυξήσει 

σημαντικά τη δυσκολία εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους των 

χωρών, το οποίο λόγω των δαπανών για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας, έχει σκαρφαλώσει στα επίπεδα του 2012. 

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, συγκράτηση, προνοητικότητα και 

σωστός σχεδιασμός για να αποφύγουμε τους κινδύνους που 

δημιουργούνται. 

Το συγκρότημα μας δεν έχει παρουσία στις χώρες οι οποίες 

εμπλέκονται με τον πόλεμο στη Ουκρανία οπόταν, προς το παρόν, 
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δεν έχει άμεσα επηρεαστεί. Επηρεάζεται όμως από τις ευρύτερες 

οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης και λαμβάνουμε όλα τα 

ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία του Συγκροτήματος. 

Πρώτο μας μέλημα είναι η διαφύλαξη και ενίσχυση της ρευστότητας 

μας. 

Έχουμε επίσης επικεντρώσει την προσοχή μας στην σωστή διαχείριση 

των αποθεμάτων, στην γρήγορη είσπραξη των οφειλών από τους 

πελάτες -  η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων καλύπτεται από την 

ασφάλιση πιστώσεων και στη προσεκτική αξιολόγηση και 

συντηρητική ανάληψη νέων κινδύνων. 

Η επέκταση του Συγκροτήματος στην αγορά του Μαρόκου περί τα 

τέλη του 2021 έγινε με μεγάλη προσοχή, παρακολουθείται πολύ 

στενά και αξιολογείται σε συνεχή βάση έτσι ώστε έγκαιρα να 

μπορούν να εντοπιστούν όλοι οι κίνδυνοι και να παρθούν τα 

κατάλληλα μέτρα. 

Η προγραμματιζόμενη επέκταση στην Αίγυπτο επαναξιολογείται 

μέσα από το φως των πρόσφατων εξελίξεων. 

Το 2021 ήταν μια χρονιά πολύ καλύτερη σε σχέση με το 2020. 

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος για το 2021 ανήλθε στα €949 

εκ. παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξης του 10% σε σχέση με τον 

αντίστοιχο κύκλο εργασιών του 2020. 
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Το κέρδος για το έτος μετά τη φορολογία το 2021 ανήλθε στα €24.8 

εκ, 7% αυξημένο σε σχέση με το  αντίστοιχο κέρδος του 2020. 

Ο Οικονομικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

του Συγκροτήματος θα προβεί στη συνέχεια σε λεπτομερή 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών. 

Η θετική οικονομική πορεία του Συγκροτήματος συνεχίστηκε και για 

το πρώτο τρίμηνο του 2022. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί ο κύκλος 

εργασιών και η κερδοφορία που αναλογεί στους μετόχους για το 

πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 23.1% και 42.3% αντίστοιχα. 

Κρατούμε τα θετικά αυτά αποτελέσματα και συνεχίζουμε τη σκληρή 

δουλειά με ιδιαίτερη προσοχή, επιμονή και εγρήγορση για το 

υπόλοιπο της χρονιάς.  

Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

Οι ισχυρές βάσεις που θέσαμε στα προηγούμενα χρόνια, η σωστή 

εταιρική διακυβέρνηση και το υψηλό επίπεδο διαφάνειας και 

συμμόρφωσης επιτρέπουν στο Συγκρότημα να οδηγείται με 

ασφάλεια μέσα από τις νέες, συνεχείς και απρόβλεπτες προκλήσεις 

που  εμφανίζονται και να δημιουργεί νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και 

πρόοδο. 

Μέσα στο χρόνο που μας πέρασε 

• Έχουμε ξεκινήσει καινούργιες συνεργασίες  
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o με την Oracle και Canon και τους εκτυπωτές HP  για την 

περιοχή της Σαουδικής Αραβίας  

o με Lenovo Datacenter Group σε Κύπρο, Ελλάδα, στις 

χώρες του Αραβικού Κόλπου και Αφρική,  

o με Dell Datacenter στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και  

o Τα κινητά τηλέφωνα Realme στην Ελλάδα  

• Έχουμε επίσης προσθέσει στη συνεργασία μας με την HP το 

κομμάτι του λιανικού εμπορίου για τα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα, το Κατάρ και το Κουβέιτ. Θέλω να θυμίσω ότι το 2020 

είχαμε προσθέσει το κομμάτι του συμβολαίου αυτού με την HP 

στο Μπαχρέιν και στο Ομάν.   

Στον τομέα των υπηρεσιών έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία κρίσιμα 

και πρωτοπόρα έργα όπως   

• Το ασύρματο δίκτυο χαμηλής ισχύος τύπου LoRaWAN® στο 

οποίο θα βασιστεί η λειτουργία των εφαρμογών Έξυπνης Πόλης 

του Δήμου Πάφου 

• Το Ενοποιημένο Κυβερνητικό Δίκτυο (GUN), το οποίο 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στα  μεγαλύτερα έργα ψηφιακών 

υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

• Έργα που αφορούν την Κυβερνοασφάλεια Κρίσιμων Υποδομών 

της Δημοκρατίας. 

• Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη του προγράμματος ψηφιακής 

μεταρρύθμισης Συστημικού Τραπεζικού Ιδρύματος στην Κύπρο 
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και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την εκτέλεση αυτού του 

πλάνου.  

• Το σύστημα για την καταγραφή και διαχείριση όλων των 

μετρητικών δεδομένων (Meter Data Management System), της 

Αρχής Ηλεκτρισμού. Το σύστημα αυτό το οποίο έχει ήδη μπει σε  

παραγωγή, έχει στρατηγική σημασία για την Κύπρο αφού μέσω 

του συστήματος αυτού θα επιτραπεί η πλήρης ελευθεροποίηση 

της αγοράς ηλεκτρισμού και η εισδοχή νέων προμηθευτών 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο. 

• Η αυτονόμηση και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός μεγάλης 

τοπικής ασφαλιστικής εταιρείας, ένα έργο που δημιουργεί νέα 

δεδομένα στον τομέα της ασφάλισης, και περιλαμβάνει 

υπερσύγχρονα συστήματα Core Insurance και Financial 

Accounting για την περεταίρω επέκταση και καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πελατών της Ασφαλιστικής.  

 

Έχουμε επίσης κερδίσει και βρισκόμαστε στο στάδιο υλοποίησης και 

άλλων σημαντικών έργων, όπως  

• Η υλοποίηση σύγχρονων υποδομών έξυπνης πόλης του Δήμου 

Λευκωσίας, το οποίο περιλαμβάνει δομημένα δίκτυα, δίκτυα 

οπτικών ινών, δίκτυα χαμηλής ισχύος LoRaWAN® και Wi-Fi. 
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• H ανάπτυξη ενός Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης 

Αλιείας, με στόχο την πλήρη διαχείριση και παρακολούθηση της 

αλιευτικής δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή της 

Κύπρου και η διασφάλιση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα 

συμμορφωθεί με τους Κανονισμούς της Ενιαίας Αλιευτικής 

Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Όσον αφορά τις αφαλατώσεις, η μονάδα αφαλάτωσης στη Λάρνακα, 

κατόπιν οδηγιών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, για τους 

πρώτους πέντε μήνες του 2021 λειτουργούσε στη μισή δυναμικότητα, 

ενώ στη συνέχεια πήρε οδηγίες για αύξηση της παραγωγής. 

Η Επισκοπή παρέμεινε κλειστή για το πρώτο μισό του 2021 και από 

τον Ιούνιο, κατόπιν οδηγιών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, 

ξεκίνησε σε μισή παραγωγή. 
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Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά: 

− Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πολύτιμα στελέχη της 

ομάδας μας: 

− Το αγαπητό μας πρόεδρο Τάκη Κληρίδη, για την πολύχρονη και 

πολύτιμη συνεισφορά και συνεχή στήριξη και καθοδήγηση, 

− 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. 

Ευχαριστώ επίσης όλα τα Διευθυντικά Στελέχη και το Προσωπικό της 

εταιρείας, για τον επαγγελματισμό, τις άοκνες προσπάθειες τους και 

τη συμβολή τους 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 


