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Μισό δις αναμένεται το κόστος της επένδυσης

Δεκατρείς ενδιαφερόμενοι για το καζίνο
Ένα τέτοιο μεγάλο έργο θα χρειαστεί προσέλκυση πρόσθετων
τουριστικών αφίξεων της τάξης του μισού με ενός εκατομμυρίου
διαχειριστές καζίνου
ήδη ενδιαφέρον για
στη διαδικασία ανέγερσης
καζίνου-θερέτρου casino-resort
στην Κύπρο δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας
Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώργος
Λακκοτρύπης κατά την παρουσίαση
του νομοσχεδίου για τη δημιουργία καζίνου
ενώπιον των κοινοβουλευτικών Επιτροπών
Οικονομικών και Εμπορίου
Σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε
στη συνεδρία το καζίνο-θέρετρο αναμένεται
κοστίσει γύρω στο μισό δισεκατομμύριο
ευρώ Επισημάνθηκε πως ένα τέτοιο μεγάλο
έργο θα χρειαστεί προσέλκυση πρόσθετων
τουριστικών αφίξεων της τάξης του μισού
με ενός εκατομμυρίου τουριστικών αφίξεων
Σύμφωνα με τον Φίλιππο Κατράνη από το
Γενικό Λογιστήριο και εκπρόσωπο της
ομάδας του έργου οι Αρχές
ότι το νομοσχέδιο θα εγκριθεί μέχρι
τα τέλη Ιανουαρίου και μετά την πάροδο

εξέφρασαν

εμπλοκή

Δεκατρείς

συντονιστικής

ελπίζουν

Το ετήσιο τέλος άδειας
που θα καλύπτει το κόστος
Λειτουργίας της εποπτικής Αρχής
καθορίζεται στα €2,5 εκ
τριών εβδομάδων θα αρχίσει ο διαγωνισμός
για την επιλογή επενδυτή μια διαδικασία
που αναμένεται να διαρκέσει οκτώ εβδομάδες
Σημείωσε ότι εάν επέλθουν σημαντικές
αλλαγές στο νομοσχέδιο τότε θα χρειαστεί
νέα τρίμηνη περίοδος διαβούλευσης
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οριακά βιώσιμο το έργο

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής ο κ
είπε πως με την έγκριση της
θα αυξηθεί το ενδιαφέρον από

Λακκοτρύπης

νομοθεσίας

διαχειριστές

ενώ ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω

Κωνσταντίνος Πετρίδης υπογράμμισε την
ανάγκη να μην επέλθουν αλλαγές στο νομοσχέδιο
διότι μπορεί να θέσουν υπό αμφι
σβήτησιν τη βιωσιμότητα του όλου έργου
Ο Υπουργός Εμπορίου είπε ότι ήδη διεξάγονται
συζητήσεις με ενδιαφερόμενους και
τόνισε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου θα
αυξήσει το ενδιαφέρον κατακόρυφα όπως
είπε αφού θα υπάρχει μια νομική βάση Εξήγησε
πως δόθηκε η περίοδος τριών εβδομάδων
πριν από τη έναρξη του διαγωνισμού προκειμένου
να μπορέσουν περισσότεροι διαχειριστές
να επιδείξουν ενδιαφέρον Και ο Υφυπουργός
παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης
υπογράμμισε την ανάγκη να μην επέλθουν
αλλαγές στο νομοσχέδιο το οποίο χαρακτήρισε
ευαίσθητο Η Κύπρος είναι οριακά βιώσιμη
για ένα τέτοιο έργο Είναι ένα πολύ μεγάλο
έργο με συντηρητική πρόβλεψη αφού υπάρχουν
ενδείξεις ότι η αξία του έργου μπορεί να
υπερβεί κατά πολύ το μισό δις Για να είναι
βιώσιμο το καζίνο πρέπει να αυξηθεί σημαντικά
ο τουρισμός είπε ο κ Πετρίδης

Προβληματισμοί για υποκαζίνο

Και ο κ Πετρίδης εξέφρασε προβληματισμούς
για διασπορά των υπηρεσιών του
καζίνου λέγοντας πως αυτό περιλαμβανόταν
στους ενδοιασμούς των ιδίων των συμβούλων
του έργου και πρόσθεσε πως η πρόνοια
αυτή περιλήφθηκε κατόπιν αίτησης κάποιων
αρχόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εγώ ως κράτος ανησυχώ ότι αυτό μπορεί
να διακινδυνεύσει την ίδια την επένδυση
είπε Το νομοσχέδιο στηρίζεται σε τέσσερεις
πυλώνες τον περιορισμό και αυστηρό έλεγχο
των παιγνίων καζίνου για προστασία ευάλωτων
ομάδων τη δημιουργία οικονομικού
οφέλους την προώθηση και επιμήκυνση
του τουριστικού προϊόντος και την προ

διαχειριστές

σημαντικές

Τπν έναρξη της συζήτησης στη Βουλή για

τη δημιουργία καζίνου στην Κύπρο

χαιρετίζουν

ξενοδόχοι και εμπλεκόμενοι φορείς
του ιδιωτικού τομέα Ο Γενικός Διευθυντής
του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων
ΠΑΣΥΞΕ Ζαχαρίας Ιωαννίδης υπογράμμισε
την ανάγκη όπως το νομοσχέδιο εγκριθεί
το ταχύτερο δυνατόν Η άποψη είναι
μία πρόσω ολοταχώς 0 χρόνος είναι χρήμα
έχουμε σοβαρό πρόβλημα και έχουμε
ένα νομοσχέδιο που θα δώσει συγκριτικά
πλεονεκτήματα είπε Και η Γενική Διευθύντρια
του Συνδέσμου Τουριστικών
Κύπρου Χρυσαίμιλη Ψηλογένη
τάχθηκε υπέρ της γρήγορης υιοθέτησης
του νομοσχεδίου διατυπώνοντας τη θέση
του ΣΤΕΚ ότι το καζίνο δεν θα πρέπει να

από το μπόνους υπογραφής συμβολαίου

την ετήσια άδεια και τη φορολόγηση του
παιγνίου καθώς και την προσέλκυση
Ειδικότερα το νομοσχέδιο διαλαμβάνει
την παραχώρηση άδειας 15 ετών σε

τουριστών

ιδιώτη επενδυτή με δυνατότητα ανανέωσης
γι άλλα 15 χρόνια για τη δημιουργία
casino-resort Ο διαχειριστής
θα έχει το προνόμιο να επιλέξει τον χώρο
καζίνου-θερέτρου

ανεγερθεί κοντά σε υφιστάμενες τουριστικές
αναπτύξεις ώστε να μη λειτουργεί
με αυτές Με τη θέση αυτή
διαφώνησε ο Υφυπουργός παρά το Προέδρω
Κωνσταντίνος Πετρίτης ο οποίος
σημείωσε πως ο διαχειριστής θα επιλέξει
να ανεγείρει το καζίνο σε περιοχή που
υπάρχουν αναπτυγμένες ξενοδοχειακές

ανταγωνιστικά

υποδομές Οι επενδυτές μας είπαν ότι θέλουν
να ανεγείρουν το καζίνο δίπλα από
ξενοδοχεία υφιστάμενα και μεγάλα Το βρίσκω
κάπως οξύμωρο οι ξενοδόχοι να μην
επιθυμούν την ανέγερση του έργου δίπλα
από υφιστάμενες ξενοδοχειακές αναπτύξεις
είπε Εκπρόσωπος του Συνδέσμου
Τουριστικών Πρακτόρων ACTA χαιρέτισε
την όλη προσπάθεια λέγοντας ότι η ίδρυση
καζίνο-θερέτρου στο πλαίσιο του
του τουριστικού προϊόντος
αποτελεί διαχρονικό αίτημα του Συνδέσμου
Ο ΓΤ του ΚΕΒΕ Μάριος Τσιακκής
χαιρέτισε την κατάθεση του νομοσχεδίου
Συζητούμε όλοι την ανάγκη να διευρύνουμε
και να επεκτείνουμε το τουριστικό προϊόν
και πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα καλύπτονται
μέσα από τη δημιουργία καζίνου
είπε Τέλος ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Χριστά
κης Μιχαηλίδης τόνισε τη σημασία της δη
μιουργίας καζίνου για την οικονομία Πρόκειται
για το μόνο χειροπιαστό έργο που
υπάρχει και θα πρέπει να υλοποιηθεί τάχιστα
για να αποτελέσει ένεση για την οικονομία
γενικότερα κατέληξε
εμπλουτισμού

ανάπτυξης του καζίνου Το ετήσιο τέλος
άδειας που θα καλύπτει το κόστος
της εποπτικής Αρχής καθορίζεται
στα €2,5 εκατ ετησίως για την πρώτη
4ετία και στα €5 εκατ ετησίως για τη
δεύτερη 4τετία ενώ πέραν των οκτώ ετών
προβλέπεται μέγιστη αύξηση 2θ ανά 4ετία
με ελάχιστο ετήσιο τέλος τα €5 εκατ
η άδεια αυτή θα επιτρέπει στον
επενδυτή να λειτουργήσει μέχρι και τέσσερα
υποστατικά για τοποθέτηση παιγνιομηχα
νημάτων τους γνωστούς κουλοχέρηδες
αλλά όχι τραπέζια παιγνίου Προνοείται η
εξαίρεση μόνο των υπηρεσιών καζίνου από
τον ΦΠΑ ενώ προβλέπεται φορολογία 15
επί του ακάθαρτου εισοδήματος
λειτουργίας

Από πού θα προέλθουν τα έσοδα
Σύμφωνα με τον κ Λακκοτρύπη τα έσοδα
από τη λειτουργία καζίνου θα προέλθουν

Χαιρετίζουν ξενοδόχοι και ιδιωτικοί φορείς

Επιχειρήσεων

Απαντώντας στις θέσεις των κομμάτων ο
κ Λακκοτρύπης αναφέρθηκε στις συναντήσεις
που έγιναν με ενδιαφερόμενους
από Ευρώπη Αμερική και Ασία
τον Οκτώβριο μετά τη δημοσιοποίηση της
πρόθεσης της Κυβέρνησης για δημιουργία
καζίνου Σε σχέση με τη δημιουργία των
υποκαζίνων που προβλέπεται στο νομοσχέδιο
ο κ Λακκοτρύπης είπε ότι υπήρξε
δίλημμα αν θα επιτραπούν άλλα παίγνια
πέραν των κουλοχέρηδων Θα πρέπει να
προσπαθήσουμε να κρατηθεί το ολοκληρωμένο
καζίνο-θέρετρο είπε

σέλκυση κεφαλαιακών επενδύσεων με
άμεσες και ξένες επενδύσεις

Παράλληλα

Ικανοποίηση από Συνδ
Μεγάλων Αναπτύξεων
Ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων χαιρετίζει
την έναρξη του διαλόγου στη Βουλή
των Αντιπροσώπων και την κατάθεση σχετικού
νομοσχεδίου από πλευράς της
για τη δημιουργία καζίνου στην
Κύπρο Η λειτουργία καζίνου αναφέρεται
σε ανακοίνωση θα διαδραματίσει καταλυτικό
ρόλο στην κοινή προσπάθεια αναβάθμισης
και εμπλουτισμού του τουριστικού
μας προϊόντος αλλά και επανεκκίνησης
της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην
Κύπρο Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο
αναπτυξιακό έργο που θα καθιοτά την
Κύπρο πόλο έλξης στην περιοχή Ένα έργο
υποδομής που θα προσελκύσει ξένες επενδύσεις
θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες
θέσεις εργασίας και θα αποφέρει σημαντικά
φορολογικά έσοδα στα κρατικά ταμεία
Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το
έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε
μέχρι σήμερα αλλά και την
ότι η έγκριση του νομοσχεδίου θα
προσελκύσει ακόμα μεγαλύτερο Ο
για το casino-resort δεν θα πρέπει
να εμπλακεί σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες
καταλήγει η ανακοίνωση
Κυβέρνησης

πεποίθηση

σχεδιασμός

