ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνάντηση με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων

Παρέμβαση ΚΕΒΕ για λιμενικά τέλη
"ανοικτούς αιθέρες", απόσυρση παλαιών οχημάτων
Θετική ανταπόκριση από τον κ. Τ. Μητσόπουλο

Σε παρέμβαση σε πολλά θέματα που αφορούν τα μέλη του και είναι αρμοδιότητα του
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, προέβη το ΚΕΒΕ.
Συγκεκριμένα, σε συνάντηση που είχε η ηγεσία του ΚΕΒΕ με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και
Έργων κ. Τάσο Μητσόπουλο έθεσε ενώπιον του θέματα που αφορούν τα λιμενικά τέλη, το
θεσμό των "ανοικτών αιθέρων" και τη φιλελευθεροποίηση των πτήσεων, την απόσυρση
παλαιών αυτοκινήτων, τον ενεργειακό επανασχεδιασμό των κυβερνητικών κτιρίων και άλλα.
Ο κ. Μητσόπουλος έδειξε ιδιαίτερη κατανόηση στα θέματα που έθιξε το ΚΕΒΕ και ανάφερε ότι
θα αναληφθούν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για προώθηση λύσεων.
Ειδικότερα, για το αίτημα του ΚΕΒΕ όπως ανασταλεί η επιβολή γενικών λιμενικών δικαιωμάτων
και το 2014 (όπως έγινε και το 2013), ο κ. Υπουργός ανάφερε ότι υπάρχει θετική πρόθεση για
μη επιβολή των σχετικών τελών από την Αρχή Λιμένων.
Σχετικά με τα γενικά λιμενικά τέλη που επιβάλλονται στις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, ο κ.
Υπουργός είπε ότι θα υπάρξει ειδική συνεδρία με όλους τους αρμόδιους και την Αρχή Λιμένων
Κύπρου για εξεύρεση λύσης. Το ΚΕΒΕ χαρακτήρισε τον τρόπο χρέωσης αυτών των ειδών
άδικο και εκτός πραγματικότητας. Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, το ΚΕΒΕ ζήτησε όπως η
χρέωση γίνεται με τον ίδιο τρόπο που χρεώνονται τα υπόλοιπα εμπορεύματα, δηλαδή ανάλογα
με το βάρος.
Αναφορικά με το θέμα των "ανοικτών αιθέρων", το ΚΕΒΕ ζήτησε την διεύρυνση αυτής της
πολιτικής, ώστε να ενισχυθεί η αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο.
Ο κ. Υπουργός ανάφερε ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει την ιδέα των ανοιχτών αιθέρων,
διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι για τις χώρες της Ε. Ένωσης δεν υπάρχει κανένα κώλυμα, ενώ
για τις τρίτες χώρες εξαρτάται από την ύπαρξη διμερών συμφωνιών. Στα πλαίσια αυτά,
ανακοίνωσε ότι με την Ουκρανία υπήρξε πρόσφατα σχετική διμερής συμφωνία και σημείωσε ότι
συζητούνται οι προοπτικές επίλυσης του θέματος με το Ισραήλ και τη Ρωσία.
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-2Για το θέμα της επαναπροκήρυξης του σχεδίου απόσυρσης παλαιών οχημάτων, ο κ.
Μητσόπουλος είπε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει θετικά το θέμα, φτάνει να καταστεί δυνατή η
εξεύρεση των σχετικών πόρων.
Για το θέμα του ενεργειακού επανασχεδιασμού των κυβερνητικών κτηρίων, ώστε να υπάρξει
εξοικονόμηση δαπανών σε ηλεκτρισμό και πετρέλαιο για σκοπούς θέρμανσης, κλιματισμού και
εξαερισμού κυβερνητικών κτηρίων ο Υπουργός ενημέρωσε ότι οι σχετικές διαδικασίες για
εφαρμογή του μέτρου στα δημόσια κτήρια ευρίσκονται στο τελικό τους στάδιο.
Συζητήθηκε επίσης το θέμα της ανέγερσης Αρχαιολογικού Μουσείου με τη μέθοδο του ΒΟΤ.
Το ΚΕΒΕ εκτιμά ότι η προώθηση όλων αυτών των θεμάτων θα βοηθήσουν την
επιχειρηματικότητα και την οικονομία γενικότερα.
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