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Το ΚΕΒΕ καλωσορίζει την επίτευξη συμφωνίας που θα διέπει τη 
μελλοντική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου 

Βασιλείου 
 

Το ΚΕΒΕ εκφράζει τη μεγάλη του ικανοποίηση για την επίτευξη έστω και την υστάτη 

συμφωνίας που θα διέπει τη μελλοντική σχέση των δύο μερών μετά τη λήξη της 

μεταβατικής περιόδου στο τέλος του 2020. Πρόκειται για Συμφωνία Εμπορίου και 

Συνεργασίας (Trade and Cooperation Agreement). Η συμφωνία προνοεί 

μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις σε όλα τα προϊόντα και 

επίσης περιλαμβάνει πρόνοιες που αφορούν τις επενδύσεις, τον ανταγωνισμό, 

τις δημόσιες ενισχύσεις, τη φορολογική διαφάνεια, τις αεροπορικές και 

οδικές μεταφορές, την ενέργεια και βιωσιμότητα και το συντονισμό των 

κοινωνικών ασφαλίσεων. 

Εκφράζουμε την ανακούφιση μας που το καταστροφικό σενάριο μη συμφωνίας έχει 

αποφευχθεί έστω και την τελευταία στιγμή. Τυχόν μη συμφωνία θα επέφερε ακόμα 

ένα μεγάλο πλήγμα στις επιχειρήσεις που αγωνίζονται να επιβιώσουν λόγω των 

συνεπειών της πανδημίας. 

Τα κράτη – μέλη θα πρέπει τώρα να επικυρώσουν τη συμφωνία παρόλα τα στενά 

περιθώρια, έτσι που αυτή να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης δήλωσε πως η συμφωνία είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο λόγω των στενών εμπορικών, επιχειρηματικών, 

οικονομικών και άλλων σχέσεων που η χώρα μας διατηρεί διαχρονικά με το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Το ΚΕΒΕ έχει ήδη ενημερώσει τα μέλη του για τις βασικές πρόνοιες της 

συμφωνίας ενώ θα τη μελετήσει σε βάθος μόλις το πλήρες κείμενο γίνει γνωστό για 

να παρέχει επιπρόσθετη πληροφόρηση στα μέλη του. Στόχος του ΚΕΒΕ είναι να 

συνεχίσει να βοηθά τις Κυπριακές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις 

που δημιουργούνται από τις νέες συνθήκες που θα ισχύσουν από την αποχώρηση 

του ΗΒ από την Ενιαία Αγορά παρά τη συμφωνία. 

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ τόνισε ότι το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να πληροφορεί τις 

επιχειρήσεις για τις εξελίξεις, όπως εξάλλου έπραττε  τα τελευταία τρία χρόνια. 
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