
Η Υπογραφή της Συμφωνίας  για την Επέκταση και Λειτουργία του Λιμανιού – 
Μαρίνας Λάρνακας Αποτελεί Δικαίωση της Μεγάλης Προσπάθειας  του 

Επιμελητηρίου  Λάρνακας 
 

Η συμφωνία Κυπριακής Δημοκρατίας και Κοινοπραξίας  «Ζήνων»  για την επέκταση και 
λειτουργία του ενιαίου έργου  Λιμανιού – Μαρίνας αποτελεί το αποτέλεσμα μίας 
μακροχρόνιας και επίπονης προσπάθειας της  Λάρνακας με κύριο άξονα το 
Επιμελητήριο Λάρνακας. 
 
Το έργο  το οποίο θα κατασκευαστεί σε τρείς  φάσεις,  παρ’ όλο ότι η όλη προσπάθεια 
των Τοπικών Φορέων του έχει προσδώσει το χαρακτήρα του Τοπικού ΄Εργου εντούτοις 
είναι έργο  Εθνικής σημασίας και εμβέλειας. Αποτελεί  μοναδική επένδυση στο είδος της 
στην Ανατολική Μεσόγειο η οποία θα προβάλει την Κύπρο και την  οικονομία της. 
 
Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει τα λιμενικά  έργα και τα έργα επέκτασης της 
Μαρίνας ενώ θα επακολουθήσουν οι δύο άλλες φάσεις με τις οποίες θα αξιοποιηθεί και ο 
χερσαίος χώρος του Λιμανιού και της Μαρίνας με την ανέγερση καταστημάτων, 
γραφείων, διαμερισμάτων κ.α. 
 
Το ενιαίο έργο Λιμανιού – Μαρίνας  αναμένεται να δόσει θέσεις  εργασίας τόσο  κατά 
την κατασκευή του όσο και κατά την λειτουργία του.  Εξειδικεύει  ουσιαστικά το Λιμάνι 
Λάρνακας ως το κατ’ εξοχήν επιβατηγό  λιμάνι ενώ διατηρεί τες εμπορικές του χρήσεις. 
Ενισχύει σοβαρά τον κλάδο των κατασκευών, του τουρισμού ενώ η ανάμιξη   στην 
Κοινοπραξία σημαντικών Διεθνών Εταιρειών προβάλλει την επιχειρηματική  Κύπρο και 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για εμπλοκή των αναφερομένων εταιρειών και σε άλλα 
έργα όπως και την ενθάρρυνση και άλλων ξένων εξειδικευμένων εταιρειών να 
επενδύσουν σε Κυπριακά ΄Εργα. 
 
To EBEΛ χαιρετίζει την τελική κατάληξη μεταξύ Υπουργείου Συγκοινωνιών και 
Κοινοπραξίας «Ζήνων» για το ενιαίο έργο Λιμανιού – Μαρίνας. Το στοίχημα της 
ανάπτυξης δοκιμάζεται στην επιτυχία της συνεργασίας Κράτους και Ιδιωτικού Τομέα 
στα μεγάλα έργα. Ελπίζουμε ότι και άλλα έργα θα δόσουν  την ευκαιρία 
στον Ιδιωτικό Τομέα να επενδύσει να προσφέρει και να αναδειχθεί αλλά και να ενισχύσει  
την τόσο πολύτιμη συνεργασία Κράτους και Ιδιωτικού Τομέα. Αναμένουμε ότι και άλλα 
έργα εν μέσω μάλιστα και της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που δοκιμάζει την 
οικονομία μας να προχωρήσουν προς την υλοποίηση και τα οποία θα δόσουν πολύτιμες 
θέσεις εργασίας και έσοδα. 
 
 
Λάρνακα 06.08.2012 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 


