
To Υφυπουργείο Ναυτιλίας ευχαριστεί την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών για την 

προσφορά δέκα αναπνευστήρων 

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς την Κυπριακή Ένωση 

Πλοιοκτητών η οποία στηρίζει την Κύπρο, την κυπριακή Κυβέρνηση και τους πολίτες της 

στον αγώνα  για  την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού, καλύπτοντας  το 

κόστος αγοράς 10 αναπνευστήρων. Λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες, κατά τις 

οποίες η χορήγηση αναπνευστήρων είναι καίριας σημασίας ενώ η εξεύρεσή τους είναι 

εξαιρετικά δύσκολη και δαπανηρή, η συνεισφορά των Κυπρίων εφοπλιστών θεωρείται 

ιδιαίτερα πολύτιμη.  

Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών αποτελεί βασικό υποστηρικτή της κυπριακής σημαίας και 

της κυπριακής ναυτιλίας με διαχρονικά σημαντική  συνεισφορά στην κυπριακή οικονομία. 

Σε αυτή την δύσκολη περίοδο, η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών δηλώνει έμπρακτα την 

εθνική και κοινωνική της ευθύνη και στηρίζει τις προσπάθειες της Κυβέρνησης στην 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού. Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρέας Χατζηγιάννης, 

Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, ανέφερε ότι: «Η πανδημία του κορωνοϊού 

(COVID-19) έχει οδηγήσει την ανθρωπότητα σε αχαρτογράφητα νερά. Αναγνωρίζουμε τις 

προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Κύπρος κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, 

τόσο στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας όσο και στην προστασία της  οικονομίας. Η θέση 

μας είναι πως μια κοινωνία είναι ασφαλής όταν κάθε πολίτης είναι ασφαλής. Είμαστε στο 

πλευρό των συμπατριωτών μας που δοκιμάζονται. Σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε και 

να στηρίξουμε την Κυπριακή Κυβέρνηση, αναλάβαμε να  καλύψουμε το κόστος για την 

αγορά 10 αναπνευστήρων που με τις εντατικές ενέργειες της Κυβέρνησης, έγινε κατορθωτό 

να  εξευρεθούν και να μεταφερθούν στην Κύπρο». 

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει  πολλαπλασιάσει τις αρνητικές επιπτώσεις στην ναυτιλία, η 

οποία ήδη είχε να αντιμετωπίσει την κρίση που προκάλεσε η παρατεταμένη παγκόσμια 

οικονομική επιβράδυνση των προηγούμενων χρόνων. Παρά τις αντίξοες συνθήκες που 

επικρατούν και τις αρνητικές επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία  στη διεθνή ναυτιλία,  η 

Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών συμβάλλει έμπρακτα  στην προσπάθεια της Κύπρου για τον 

περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. 


