ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10-4-2022
ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου παραχώρησε την 1η Απριλίου 2022 την διαχείριση και λειτουργία
του Λιμανιού Λάρνακας στην εταιρεία «Κίτιον», η οποία υπέγραψε με την Κυπριακή
Δημοκρατία την ενιαία ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας. Η επένδυση που
ανέλαβε η εταιρεία εκτιμάται στα 1.2 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την μεγαλύτερη
επένδυση στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην επίσημη τελετή παράδοσης του Λιμανιού Λάρνακας που πραγματοποιήθηκε στις 8
Απριλίου 2022 στην παρουσία του Εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την
συμμετοχή του Υπουργού Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, του Προέδρου του ΔΗ.ΣΥ
και υποψηφίου Προέδρου της Δημοκρατίας Αβέρωφ Νεοφύτου, των Γενικών Διευθυντών του
ΥΜΕΕ και της ΑΛΚ, της Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΚ,
του Δημάρχου Λάρνακας, Πρώην Υπουργών, Βουλευτών και τοπικών παραγόντων, ο
Πρόεδρος της Αρχής Λιμένων Κύπρου Δρ. Αντώνης Στ. Στυλιανού απευθύνθηκε με
βιντεογραφημένο μήνυμά του λόγω απουσίας του στην Ιταλία για επαγγελματικούς σκοπούς,
όντας κεντρικός ομιλητής σε Συνέδριο του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Ρώμη. Ο Δρ.
Στυλιανού στον χαιρετισμό του ανέφερε τα ακόλουθα:

“Η επίσημη τελετή παράδοσης του Λιμανιού Λάρνακας είναι ιστορική. Την 1η Απριλίου 2022
παραδώσαμε την διαχείριση και λειτουργία στον επενδυτή. Τους τελευταίους μήνες, ως Αρχή
Λιμένων Κύπρου εργαστήκαμε σκληρά, σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείου Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων που είναι ο παραχωρησιούχος και την εταιρεία «Κίτιον», ούτως ώστε
η μετάβαση της λειτουργίας και διαχείρισης του Λιμανιού Λάρνακας να είναι ομαλή.

Είμαι περήφανος για το έργο της Διοίκησης και της Διεύθυνσης της Αρχής Λιμένων Κύπρου
που όλο αυτό το χρονικό διάστημα επιτέλεσαν στο έπακρον το καθήκον τους – συνομολόγησαν
και εφάρμοσαν συμφωνίες με την Κίτιον, επίλυσαν ζητήματα και παραδόσαμε το λιμάνι χωρίς
προβλήματα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται φυσικά στον ίδιο τον Υπουργό Μεταφορών
κύριο Γιάννη Καρούσο αλλά και στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου κύριο Σταύρο
Μιχαήλ και στην ομάδα τους φυσικά για την διαχρονική, άρτια μας συνεργασία.

Στα πενήντα χρόνια σχεδόν πορείας της Αρχής Λιμένων Κύπρου χαιρετίζουμε το νέο,
αναβαθμισμένο ρόλο της Αρχής ως Επόπτη και Ρυθμιστή των δραστηριοτήτων που θα
διεξάγονται πλέον από τους νέους μας συνεργάτες. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου έχει πλέον σε ένα
ευρύτερο πλαίσιο δράσης, δράσεις σε τρεις πυλώνες: τον επιχειρησιακό, τον ρυθμιστικό και
τον εποπτικό και αναβαθμίζει ακριβώς τις ενέργειες της προς πλήρη υλοποίηση του ρόλου της
στο σύγχρονο λιμενικό περιβάλλον που δημιουργείται στην χώρα μας.

Αγαπητέ Πρόεδρε της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, ήταν ένα από τα μεγάλα σας
οράματα. Και έχετε καταστήσει την Κύπρο ακριβώς ένα πόλο έλξης μεγαλεπίβολων
επενδύσεων, δημιουργώντας ένα σαφές, ευκρινές και διαφανές εποπτικό και ρυθμιστικό
πλαίσιο ούτως ώστε επενδυτές να δραστηριοποιούνται και να προσφέρουν για την έτι
περισσότερο ανάπτυξη στην χώρα μας.

Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ στους νέους μας συνεργάτες, καλή επιτυχία στην εφαρμογή του
σχεδίου και σχεδιασμού τους για την ενιαία ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας
Λάρνακας. Τους διαβεβαιώνω ότι η Αρχή Λιμένων Κύπρου με το νέο της ρόλο σε σχέση με
το Λιμάνι Λάρνακας θα βρίσκεται αρωγός και σταθερός συνεργάτης στην υλοποίηση της
συμφωνίας παραχώρησης.”

