
Δημοσιεύθηκε η προκήρυ-

ξη διεθνούς διαγωνισμού 

για την ανάθεση της ακ-

τοπλοϊκής σύνδεσης μετα-

ξύ Ελλάδας και Κύπρου, 

με εκτιμώμενη αξία τα 30 

εκ. Ευρώ.  

Κατά τη διάρκεια συνέν-

τευξης τύπου, ο Υφυπουρ-

γός Ναυτιλίας, κ. Β. Δη-

μητριάδης ανέφερε ότι το 

δρομολόγιο, που θα εκτε-

λείται μεταξύ των λιμένων 

Λεμεσού ή Λάρνακας και 

του Πειραιά, θα πραγμα-

τοποιείται με εβδομαδιαία 

συχνότητα κατά τους θε-

ρινούς μήνες και μηνιαία 

κατά τους χειμερινούς, 

ενώ συμπλήρωσε ότι στό-

χος του Υφυπουργείου 

είναι η σύνδεση να λειτο-

υργήσει από το καλοκαίρι 

του 2021.  

Κατά τους πρώτους εννέα 

μήνες του 2020, οι κυπρι-

ακές εισαγωγές από την 

Ελλάδα σημείωσαν μικρή 

αύξηση της τάξης του 1% 

συγκριτικά με το ίδιο δι-

άστημα του 2019 (από 

1,21 σε 1,23 δισ. Ευρώ). 

Επί του συνόλου των κυπ-

ριακών εισαγωγών, το 

μερίδιο που κατέλαβαν οι 

ελληνικές εξαγωγές στην 

Κύπρο ανήλθε σε 22,7% το 

εννεάμηνο του 2020, έναντι 

19,7% το εννεάμηνο του 

2019.  

Την ίδια περίοδο, οι ελληνι-

κές εισαγωγές από την  

Κύπρο κατέγραψαν ετήσια 

αύξηση 3% συγκριτικά με 

το εννεάμηνο του 2019 

(από 176 σε 181 εκ. Ευ-

ρώ). Επί του συνόλου των 

κυπριακών εξαγωγών κα-

τά τους πρώτους εννέα 

μήνες του 2020, το πο-

σοστό των εξαγωγών προς 

την Ελλάδα ανήλθε σε 

8,5% έναντι 7,3% το αν-

τίστοιχο διάστημα του 

2019.  

Η σύνδεση αναμένεται να 

λειτουργήσει το φετινό καλο-

καίρι, με εβδομαδιαία συχνό-

τητα 
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Θ Ε Μ Α Τ Α :  

 Εξαγορά Silk Oil 

από Petrolina 

 Μείωση κρατι-

κών εσόδων 

λόγω πανδημί-

ας 

 Ολοκλήρωση 

εντολής ΕΤΑΑ 

στην Κύπρο 

 Ανάπτυξη μαρί-

νας Λάρνακας 

 Λιανικό εμπόριο 

 Ενίσχυση Της 

κυπριακής 

αμπελουργίας 

 Πράσινη     

ανάπτυξη 

 Κατανάλωση 

ενέργειας από 

ΑΠΕ 

 Εισαγωγές—

εξαγωγές 

Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης 

Η Υπουργός Ενέργειας, 

Εμπορίου & Βιομηχανίας, 

κα Νατάσα Πηλείδου, πα-

ρουσίασε τον Μηχανισμό 

Ταχείας Δραστηριοποίη-

σης, που αποσκοπεί στην 

διευκόλυνση αλλοδαπών 

επιχειρήσεων να εγκατασ-

ταθούν στην Κύπρο. Ο 

μηχανισμός, που εμπεριέ-

χει στοιχεία one stop shop 

και fast track, παρέχει τη 

δυνατότητα ενιαίας εξασ-

φάλισης των απαιτούμε-

νων δικαιολογητικών σύσ-

τασης της εταιρείας, προώ-

θηση των αιτήσεων εγκα-

τάστασης και λειτουργίας 

στις αρμόδιες υπηρεσίες 

και διευκόλυνση έκδοσης/

ανανέωσης αδειών παρα-

μονής και απασχόλησης 

εργαζομένων από τρίτες 

χώρες.  

Βασικές προϋποθέσεις για 

ένταξη στον μηχανισμό 

είναι η φυσική παρουσία 

στην Κύπρο με τη λειτουρ-

γία ανεξάρτητων γραφεί-

ων, ελάχιστος κύκλος ερ-

γασιών 500.000 Ευρώ/έτος 

για τα 3 από τα τελευταία 

5 έτη για τις υφιστάμενες 

επιχειρήσεις και πενταετές 

επιχειρηματικό πλάνο για 

τις νέες επιχειρήσεις.  
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Το έλλειμμα που 

εμφάνισε το 

κυπριακό ΑΕΠ 

το εντεκάμηνο 

του 2020 άγγιξε 

το 3,8%. 

Το τίμημα της 

εξαγοράς ανήλθε 

σε 9 εκ. Ευρώ. 

Μείωση κρατικών εσόδων λόγω 

πανδημίας 

Ολοκλήρωση εντολής ΕΤΑΑ στην Κύπρο 

Εξαγορά Silk Οil από Petrolina 

Η κυπριακή εταιρεία 

πετρελαιοειδών Petro-

lina (Holdings) Public 

Ltd ανακοίνωσε την ε-

ξαγορά του συνόλου 

των μετοχών της ελληνι-

κής ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΑΕ, με 

έδρα τη Ρόδο, μέσω της 

θυγατρικής της P.W. 

BUNKERING SER-

VICES (EAST MED) 

LTD. Η εξαγορά, αξίας 

9 εκ. Ευρώ, θεωρείται 

ως η μεγαλύτερη κυπρι-

ακή επένδυση που έχει 

γίνει μέχρι σήμερα στον 

τομέα των πετρελαιοει-

δών στην Ελλάδα.  

Στόχος της εταιρείας με 

την παρούσα επένδυση 

είναι να αναβαθμίσει και 

να ενισχύσει τις υπηρε-

σίες που παρέχει η Silk 

Oil στην Ελλάδα.  

διαχειρίζεται το υφιστά-

μενο επενδυτικό χαρτο-

φυλάκιο, που ανέρχεται 

σε 259 εκ. Ευρώ.  

Η ΕΤΑΑ, δραστηριοποι-

ήθηκε στην Κύπρο από 

το 2014 και συνέβαλε 

στη σταθεροποίηση της 

τοπικής οικονομίας, εσ-

τιάζοντας σε τομείς 

όπως ο τραπεζικός 

(κυρίως με επενδύσεις 

στην Τράπεζα Κύπρου 

και την Ελληνική), ο 

ναυτιλιακός, οι μικρομε-

σαίες επιχειρήσεις και η 

επιχειρηματική εκπαίδε-

υση.  

Καίρια υπήρξε η συμβο-

Ολοκληρώθηκε, στα 

τέλη 2020, η εντολή της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Ανασυγκρότησης & Α-

νάπτυξης (ΕΤΑΑ) στην 

Κύπρο, ύστερα από την 

πραγματοποίηση επεν-

δύσεων συνολι-

κού ύψους 592 

εκ. Ευρώ. Πα-

ρόλο που δεν 

πρόκειται πλέ-

ον να αναλάβει 

νέες επενδύσε-

ις, η Τράπεζα 

θα συνεχίσει, 

σύμφωνα με 

σχετική ανακο-

ίνωσή της, να 

λή της ΕΤΑΑ στον τομέ-

α της ενέργειας, αφού το 

2016 παρείχε χρηματο-

δότηση ύψους 10 εκ. 

Ευρώ για την κατασκευή 

5 ηλιακών πάρκων συ-

νολικής ισχύος 11.9 MW 

ενώ τον Ιούνιο του 2020 

αποτέλεσε έναν από το-

υς δυο βασικούς πιστω-

τές του έργου κατασκευ-

ής του τερματικού εισα-

γωγής υγροποιημένου 

φυσικού αερίου στο Βα-

σιλικό, παρέχοντας δά-

νειο ύψους 80 εκ. Ευρώ 

στην Εταιρεία Υποδομής 

Φυσικού Αερίου – ΕΤΥ-

ΦΑ.  

του ΑΕΠ) την αντίστοι-

χη περίοδο του 2019. 

Στο εν λόγω έλλειμμα 

συνέβαλαν τα μέτρα 

οικονομικής στήριξης 

για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας, συνολι-

κού ύψους 530,3 εκ. 

Ευρώ, όπως καταδεικνύ-

ουν τα τελευταία στοιχε-

ία της κυπριακής Στα-

τιστικής Υπηρεσίας. 

Κατά το εν λόγω διάσ-

τημα οι δαπάνες ανήλ-

θαν σε 8.270,5 εκ. Ευρώ 

(+10,5% έναντι 2019) 

και τα έσοδα σε 7.471,4 

εκ. Ευρώ (-7,2%).  

Έλλειμμα 3,8% του Α-

ΕΠ (799,2 εκ. Ευρώ) 

εμφάνισαν οι λογαρια-

σμοί της Γενικής Κυ-

βέρνησης κατά το διάσ-

τημα Ιανουαρίου–

Νοεμβρίου 2020 έναντι 

πλεονάσματος ύψους 

566,3 εκ. Ευρώ (2,5% 

Η ΕΤΑΑ  

υλοποίησε 

στην Κύπρο 

επενδύσεις 

ύψους 592 

εκ. Ευρώ 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  
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Το Υπουργείο Μεταφορών, 

Επικοινωνιών & Έργων της 

Κύπρου υπέγραψε συμφωνί-

α με την κοινοπραξία Kition 

Ocean 

Holdings 

Ltd για την 

ανάπτυξη 

του Λιμένα 

και της Μα-

ρίνας Λάρ-

νακας, για 

την κατασ-

κευή λιμενι-

κών υποδομών, υποδομών 

μαρίνας αλλά και έργων 

ανάπλασης της ευρύτερης 

περιοχής. 

Χαιρετίζοντας τη σύναψη 

της συμφωνίας, ο ΠτΚΔ, 

κ.Ν.Αναστασιάδης, επεσή-

μανε ότι οι επενδύσεις για 

το έργο εκτιμάται ότι θα 

υπερβούν το 1 δισ. Ευρώ, 

ενώ θα υπάρξουν και πρόσ-

θετα οικονομικά οφέλη, που 

υπολογίζονται στα 120 εκ. 

Ευρώ ετησίως κατά την πε-

ρίοδο πλήρους ανάπτυξης 

του Λιμένα. 

ας.   

Το μέτρο καλύπτει το 60% 

της απώλειας εισοδήματος 

για τους αμπελουργούς, α-

φορά στις ποικιλίες που κα-

ταλαμβάνουν τις μεγαλύτε-

ρες αμπελουργικές εκτάσεις 

στην Κύπρο και υλοποιείται 

στο πλαίσιο του πενταετούς 

Εθνικού Προγράμματος 

Στήριξης του Αμπελοοινι-

κού Τομέα (ΕΠΣΑ), το οπο-

ίο χρηματοδοτείται κατεξο-

Το Υπουργείο Γεωργίας 

εξήγγειλε το ειδικό χρημα-

τοδοτικό εργαλείο 

«Πράσινος τρύγος σε αμπε-

λώνες οινοπαραγωγής», 

συνολικού προϋπολογισμού 

1,6 εκ. Ευρώ, προκειμένου 

να τονώσει τη ζήτηση    

κυπριακών κρασιών, που 

έχει πληγεί από  την κατα-

κόρυφη πτώση του τουρισ-

μού το τελευταίο διάστημα 

στην Κύπρο, λόγω πανδημί-

χήν από ευρωπαϊκούς πόρο-

υς, με ετήσιο προϋπολογισ-

μό ύψους 4,646 εκ. Ευρώ. 

καταρκτικές εκτιμήσεις της 

Κυπριακής Στατιστικής Υ-

πηρεσίας, τον Οκτώβριο 

2020 ο Δείκτης Όγκου Κύκ-

λου Εργασιών Λιανικού 

Εμπορίου μειώθηκε κατά 

1,3% έναντι του Οκτωβρίου 

2019 και αυξήθηκε κατά 

1,41% έναντι του Σεπτεμ-

βρίου 2020, ενώ ο Δείκτης 

Αξίας Κύκλου Εργασιών 

Λιανικού Εμπορίου μειώθη-

κε κατά 2,5% έναντι του 

Οκτωβρίου 2019 και αυξή-

θηκε κατά 1,56% έναντι του 

Σεπτεμβρίου 2020. 

Μείωση της τάξης του 2,6% 

και 4,1% παρουσίασαν σε 

ετήσια βάση ο όγκος και η 

αξία του κύκλου εργασιών 

του λιανικού εμπορίου, αν-

τίστοιχα, για την περίοδο 

Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 

2020. Σύμφωνα με τις προ-

Την κατασκευή 

της Μαρίνας 

έχει αναλάβει η 

κοινοπραξία 

Kition Ocean 

Holdings 

Λιανικό εμπόριο 

Ενίσχυση κυπριακής αμπελουργίας 

Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο αναμένεται ότι θα 

τονώσει ιδιαίτερα τη ζήτηση των κυπριακών κρα-

σιών, που έχει πληγεί από την πανδημία. 

Η μείωση 

στην αξία του 

κύκλου 

εργασιών 

λιανικού 

εμπορίου 

άγγιξε το –

4,1% το 2020 



Σ Ε Λ .  4  

Το 2019, η 

ενέργεια από 

ΑΠΕ αποτέλεσε 

το 35,1% της 

συνολικής 

ενέργειας που 

καταναλώθηκε 

στην Κύπρο για 

θέρμανση και 

ψύξη 

Η χρηματοδότηση 

που προορίζεται για 

την πράσινη ανάπτυ-

ξη στην Κύπρο ανέρ-

χεται σε 510 εκ. Ευρώ 

Κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ 

Εισαγωγές - Εξαγωγές 

Πράσινη ανάπτυξη 

Σε 510 εκ. Ευρώ ανέρ-

χονται συνολικά οι δρά-

σεις για την πράσινη 

ανάπτυξη που προτίθε-

ται να αναλάβει το  Υ-

πουργείο Οικονομικών 

κατά την τριετία 2021-

2023. Από το ποσό αυ-

τό, περίπου το 30% (που 

αντιστοιχεί σε έργα 

ύψους 151,9 εκ. Ευρώ), 

αναμένεται να συγχρη-

ματοδοτηθεί από ευρω-

παϊκούς πόρους.  

Οι εν λόγω δράσεις θα 

επικεντρωθούν σε   το-

μείς όπως η περιβαλλον-

τική προστασία ( η δια-

χείριση περιοχών 

«Natura»), η εξοικονό-

μηση ενέργειας, η ενερ-

γειακή απόδοση και 

χρήση ΑΠΕ στα δημόσι-

α κτίρια, η μείωση των 

ρύπων (αποκατάσταση 

των χώρων ανεξέλεγ-

κτης διάθεσης απορριμ-

μάτων, δίκτυο ποδηλα-

τοδρόμων, κ.ά.) και η 

χρηματοδότηση ερευνη-

τικών προγραμμάτων. 

2019. Επίσης πτωτική 

ήταν η πορεία που ακο-

λούθησαν οι κυπριακές 

εξαγωγές αγαθών, αφού 

κατέγραψαν ετήσια μεί-

ωση της τάξης του 9,4% 

(από 2,6 δισ. Ευρώ το 

δεκάμηνο του 2019 σε 

2,4 δισ. Ευρώ το δεκά-

μηνο του 2020). 

Κατά την περίο-

δο Ιανουαρίου – 

Οκτωβρίου 2020, 

οι κυπριακές ει-

σαγωγές αγαθών 

σημείωσαν μείω-

ση κατά 9,3% 

έναντι του       

αντίστοιχου  δε-

καμήνου του 

Κατά την ίδια περίοδο 

(Ιαν. – Οκτ. 2020), το 

εμπορικό ισοζύγιο της 

Κύπρου υπήρξε ελλειμ-

ματικό κατά 3.813,5 εκ. 

Ευρώ, έναντι αντίστοι-

χου ελλείμματος 4.198,0 

εκ. Ευρώ την αντίστοιχη 

περίοδο του 2019.   

λώθηκε στην Κύπρο για 

θέρμανση και ψύξη, 

έναντι αντίστοιχου πο-

σοστού 37,2% για το 

2018 κι ευρωπαϊκού 

μέσου όρου 22,1%. Στη 

συγκεκριμένη κατάταξη 

για τι έτος 2019, της 

Κύπρου  προηγήθηκαν η 

Σουηδία (με ποσοστό 

66,1%), η Λετονία 

(57,8%), η Φινλανδία 

(57,5%) η Εσθονία 

(52,3%), η Δανία (48%), 

η Λιθουανία (47,4%), η 

Πορτογαλία (41,6%), η 

Κροατία (36,8%) και η 

Βουλγαρία (35,5%).  

Το ποσοστό, πάντως, 

συνολικής κατανάλωσης 

ενέργειας από ΑΠΕ 

στην Κύπρο το 2019 

ανήλθε σε  13,8%, όπως 

και το 2018, έναντι ευ-

ρωπαϊκού μέσου όρου 

18,8%. 

Δέκατη μεταξύ των κρα-

τών της ΕΕ με τη μεγα-

λύτερη κατανάλωση 

ενέργειας από ανανεώ-

σιμες πηγές για σκοπούς 

θέρμανσης και ψύξης 

κατατάσσεται η Κύπρος, 

σύμφωνα με τα  τελευ-

ταία στοιχεία της Euro-

stat. 

Το 2019, η ενέργεια από 

ΑΠΕ αποτέλεσε το 

35,1% της συνολικής 

ενέργειας που κατανα-

Οι κυπρια-

κές εισα-

γωγές αλλά 

και εξαγω-

γές αγαθών 

παρουσιά-

ζουν πτωτι-

κή πορεία  
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