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Ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού της Λεμεσού και Αναδιάρθρωση των
σχετικών Ταρίφων

Κυρία/Κύριε,
Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του για στήριξη των καλώς νοουμένων
συμφερόντων των μελών του και με δική του πρωτοβουλία έχει εμπλακεί σε διάλογο με
όλους τους παράγοντες (π.χ. Υπουργείο Συγκοινωνιών, ξένους εμπειρογνώμονες) οι
οποίοι προετοιμάζουν το πλαίσιο λειτουργίας σε ότι αφορά το πιο πάνω θέμα.
Κατά την διάρκεια διεξαγωγής του υπό αναφορά διαλόγου, η προσπάθεια του
Επιμελητηρίου, μεταξύ άλλων, παραμένει, όπως εξάλλου και η διαχρονικά πάγια θέση
του, η μείωση των χρεώσεων προς τους χρήστες του λιμανιού με βάση ορθολογικές
ταρίφες χρέωσης οι οποίες να αντικατοπτρίζουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Με βάση την ενημέρωση που έχουμε από τους αρμόδιους οι οποίοι σχεδιάζουν την
ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού της Λεμεσού, είναι βέβαιο ότι για ορισμένα
προϊόντα/εμπορεύματα, κυρίως εξαγωγικά, θα υπάρξει αύξηση στα νέα λιμενικά τέλη.
Εμείς κάτι τέτοιο δεν αποδεχτήκαμε και συνεχίζουμε την έντονη και προγραμματισμένη
προσπάθεια μας για μηδενικές αυξήσεις στις ταρίφες.
Για τον πιο πάνω λόγο, σας επισυνάπτουμε ηλεκτρονικό φύλλο το οποίο σας
παρακαλούμε όπως το συμπληρώσετε (να σταλεί το αργότερο μέχρι τις 22
Νοεμβρίου 2015
στο email: elena@ccci.org.cy)δεόντως με την βοήθεια, εάν
χρειάζεται, του εκτελωνιστικού γραφείου που σας εξυπηρετεί, έτσι ώστε να είμαστε
έγκαιρα έτοιμοι να συγκρίνουμε τα υφιστάμενα λιμενικά σας κόστη με τις αντίστοιχες
χρεώσεις που θα σας επιβληθούν όταν ανακοινωθούν οι νέες λιμενικές ταρίφες στο
Λιμάνι της Λεμεσού. Εκεί και όπου θα υπάρξουν αυξήσεις, το ΚΕΒΕ θα αντισταθεί
σθεναρά για αποτροπή τέτοιας εξέλιξης.
Για μια πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση σας για το θέμα καθώς επίσης και για να
σας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσετε με τους αρμόδιους, τόσο τους
προβληματισμούς και τις σκέψεις σας, όσο και τις τυχόν διαφωνίες σας σε ότι
αφορά τα νέα λιμενικά τέλη που θα ισχύσουν στο Λιμάνι της Λεμεσού, το
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Επιμελητήριο διοργανώνει ανοιχτή σύσκεψη/συνάντηση κατά την διάρκεια της
οποίας οι αρμόδιοι θα προβούν σε παρουσίαση του όλου θέματος μετά την
οποία θα ακολουθήσει συζήτηση.
Η εν λόγω συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2015, ημέρα
∆ευτέρα και ώρα 5 μ.μ. στον 7ο όροφο στο Μέγαρο του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία. Σας
προτρέπουμε όπως αξιοποιήσετε την ευκαιρία αυτή και συμμετάσχετε στην υπό
αναφορά συνάντηση, τόσο για πληρέστερη ενημέρωση σας, όσο και για να
εκφράσετε τις απόψεις σας, συμπληρώνοντας και επιστρέφοντας έγκαιρα την
πιο κάτω δήλωση συμμετοχής.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΓΙΑ
ΟΣΟ ΤΟ ∆ΥΝΑΤΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΕ
ΑΠΩΤΕΡΟ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΤΑΡΙΦΩΝ.
Με εκτίμηση,
Βασίλης Βασιλειάδης,
Ανώτερος Λειτουργός Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.
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