
κής προσπάθειας στην 

απονομή δικαιοσύνης, τις 

δημόσιες υπηρεσίες και 

την εταιρική διακυβέρνηση 

των κρατικών επιχειρήσε-

ων.  

Στην δήλωση που εξέδωσε 

για την ολοκλήρωση της 

τρίτης αποστολής     με-

ταπρογραμματικής παρα-

κολούθησης της   Κύπρου, 

το ΔΝΤ αναφέρει ότι η 

ικανότητα αποπληρωμής 

του χρέους της Κύπρου 

παραμένει επαρκής, κα-

θώς η ισχυρή οικονομική 

ανάπτυξη, οι ευνοϊκές χρη-

ματοδοτικές συνθήκες και 

το μεγάλο πρωτογενές 

ισοζύγιο αναμένεται να 

στηρίξουν τη συνεχιζόμενη 

μείωση του ακαθάριστου 

δημοσίου χρέους. 

Μεταξύ άλλων, το ΔΝΤ 

σημειώνει ότι οι ισολογισ-

μοί των πιστωτικών ιδρυ-

μάτων έχουν ενισχυθεί 

από τη σημαντική μείωση 

των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων και θα πρέπει να 

ενταθούν οι προσπάθειες 

για αύξηση της κερδοφο-

ρίας των τραπεζών. Ειδική 

αναφορά γίνεται στην α-

νάγκη διατήρησης βιώσι-

μης δημοσιονομικής πολι-

τικής καθώς και ενδυνά-

μωσης της μεταρρυθμιστι-

Επαρκής κρίνεται η ικανότητα αποπληρωμής του 

χρέους της Κύπρου προς το ΔΝΤ 

Προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΔΝΤ για 

Κυπριακή Οικονομία 

Ρυθμούς ανάπτυξης της 

τάξης του 3,1% το 2019 

και 2,7% το 2020 θα επι-

τύχει η κυπριακή οικονο-

μία, σύμφωνα με τις εαρι-

νές προβλέψεις της ΕΕ, 

λόγω της ανόδου της α-

πασχόλησης, των αποδο-

χών και της ιδιωτικής κα-

τανάλωσης, ενώ η ανεργί-

α θα ακολουθήσει καθοδι-

κή πορεία από 8,4% το 

2018 σε 6,7% το 2019 και 

5,9% το 2020. Ταυτόχρο-

να, ο πληθωρισμός θα 

παραμείνει σε χαμηλά 

επίπεδα, ενώ αναμένεται 

δημοσιονομικό πλεόνασ-

μα 3% του ΑΕΠ το 2019 

και 2,8% το 2020. Το δη-

μόσιο χρέος, μετά τη συγ-

κυριακή αύξηση σε 

102,5% του ΑΕΠ το 2018, 

θα διαμορφωθεί σε 96,4% 

το 2019 και 89,9% το 

2020. 

Αντίστοιχα, στο World 

Economic Outlook 2019, 

που δημοσιοποίησε το 

Διεθνές Νομισματικό Τα-

μείο, προβλέπεται αναθε-

ώρηση του προβλεπόμε-

νου ρυθμού ανάπτυξης 

της κυπριακής οικονομίας 

κατά το 2019 σε 3,5% 

(έναντι 4,2% που προβλε-

πόταν στην έκθεση του 

Οκτωβρίου 2018), στο 

πλαίσιο επιβράδυνσης της 

παγκόσμιας ανάπτυξης 

και της Ευρωζώνης. Σύμ-

φωνα με το ΔΝΤ, το 2020 

ο ρυθμός ανάπτυξης στην 

Κύπρο θα διαμορφωθεί σε 

3,3%, 2,9% το 2021 και 

2,6% το 2022. Ο πληθω-

ρισμός θα κυμανθεί σε 

επίπεδα 0,5% το 2019 και 

1,6% το 2020. Το ποσοσ-

τό ανεργίας θα μειωθεί σε 

7% το 2019 και 6% το 

2020. Τέλος, το έλλειμμα 

του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών θα επιβαρυν-

θεί από 5,6% του ΑΕΠ το 

2018 σε 7,3% το 2019. 

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο  
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Σημαντικές Ειδήσεις: 

 Νέο Στρατηγικό Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Πολιτι-

κής 20-22 

 Διπλή έξοδος Κύπρου σε 
αγορά διεθνών ομολό-

γων 

 Ακύρωση διαγωνισμού 
για ανάπτυξη λιμένα 

Λάρνακας 

 Νέα αύξηση των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων 

στις κυπριακές τράπεζες 

Άλλες Ειδήσεις: 

Αξιολόγηση κυπρια-
κής οικονομίας από 
Fitch 

2 

H Ευρωπαϊκή Επιτ-
ροπή εγκρίνει την 
εξαγορά της Aegean  
Marine 

3 

Νέος Διευθύνων 
Σύμβουλος για την 
Τράπεζα Κύπρου 

4 

Μέτρα προς αντιμε-
τώπιση της αύξησης 
ενοικίων στην Κύπρο 

5 

Νέο σχέδιο για αύξη-
ση της επισκεψιμότη-
τας στην Κύπρο 

5 

Διεθνής Τουριστική 
Έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ 
2019» 

6 

Προσφορά ελληνικών 
εδεσμάτων στο πλαί-
σιο της EU DAY 

6 

Η σημαντική μείωση των 

μη εξυπηρετούμενων  δα-

νείων έχει ενισχύσει τους 

ισολογισμούς των κυπρια-

κών τραπεζών. 



Ρυθμό ανάπτυξης της   

κυπριακής οικονομίας κατά 

3,6% το 2019, που θα περι-

ορισθεί σταδιακά σε 3% 

έως το 2022, προβλέπει το 

νέο Στρατηγικό Πλαίσιο 

Δημοσιονομικής Πολιτικής 

της Κύπρου για την επόμε-

νη τριετία. Το ποσοστό α-

νεργίας θα σημειώσει πτώ-

ση σε 7% το 2019 από 

8,4% το 2018, ενώ το δημό-

σιο χρέος, μετά τη συγκυρι-

ακή αύξηση σε 102,5% του 

ΑΕΠ το 2018, θα   περιο-

ρισθεί εκ νέου σε 95,7% το 

2019 και θα υποχωρήσει σε 

77,5% περί τα 

τέλη του 

2022.  

Ως βασικός 

στόχος της 

Κύπρου κα-

θορίζεται η 

ανάδειξη ενός 

νέου αναπτυ-

ξιακού μοντέ-

λου αειφόρου 

ανάπτυξης 

και επιχειρη-

ματικότητας 

με βασικούς 

άξονες την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της 

κυπριακής οικονο-

μίας, την αύξηση 

της εξωστρέφειας, 

την αναδιάρθρω-

ση της παραγωγι-

κής βάσης, την 

βελτίωση του επι-

χειρηματικού περι-

βάλλοντος, την 

προώθηση της 

ανάπτυξης των 

μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, την 

αύξηση της απο-

δοτικότητας των 

δημοσίων υπηρε-

σιών και της δικαιοσύνης.  

επισημαίνει ακόμη το υψη-

λό χρέος της γενικής κυβέρ-

νησης (102,5% του ΑΕΠ) 

και το υψηλό ιδιωτικό χρέος 

(154% του ΑΕΠ). Ως θετι-

κές εξελίξεις στην κυπριακή 

οικονομία, που θα μπορού-

σαν να οδηγήσουν σε ανα-

βάθμιση από τον οίκο, ανα-

φέρονται η μείωση των 

ΜΕΔ και του δημοσίου χρέ-

ους, καθώς και μείωση της 

ευπάθειας σε εξωτερικούς 

παράγοντες.  

Σε ΒΒΒ-, με σταθερή προ-

οπτική, διατήρησε ο διεθνής 

οίκος Fitch Ratings την αξι-

ολόγηση της πιστοληπτικής 

ικανότητας της κυπριακής 

οικονομίας.  

Στην σχετική του ανακοίνω-

ση, ο οίκος αναφέρει ότι ο 

τραπεζικός τομέας παραμέ-

νει η σημαντικότερη αδυνα-

μία της χώρας, λόγω της 

χαμηλής ποιότητας του 

ενεργητικού και το υψηλό 

ποσοστό των ΜΕΔ, ενώ 

Προβλέψεις και στόχοι νέου Στρατηγικού 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 20-22 

Αξιολόγηση κυπριακής οικονομίας από οίκο Fitch 

Διπλή έξοδος της Κύπρου σε αγορά διεθνών ομολόγων 

θηκαν 500 εκ. Ευρώ, με 

ονομαστικό επιτόκιο 

0,625% και απόδοση 

0,673%. Από το τριακοντα-

ετές ομόλογο αντλήθηκαν 

750 εκ. Ευρώ, με ονομαστι-

κό επιτόκιο 2,75% και από-

δοση 2,873%.  

Οι συνολικές προσφορές 

ανήλθαν σε 4,8 και 6,3 δισ. 

Ευρώ και ο δείκτης κάλυ-

ψης σε 9,6 και 8,4 αντίστοι-

χα. Το 92% των προσφο-

ρών για τα δύο ομόλογα 

προήλθαν από επενδυτές 

εκτός Κύπρου, η πλειονό-

τητα των οποίων από τη 

Γερμανία-Αυστρία-Ελβετία 

και το Ην. Βασίλειο. Από 

την Ελλάδα προήλθε το 

6,8% των προσφορών για 

το 5ετές και το 9,4% για το 

30ετές και από την Κύπρο 

το 6,2% και 7,1% αντίστοι-

χα.  

Ως εξαιρετικά θετική  χα-

ρακτήρισε σε δηλώσεις του 

ο Υπουργός Οικονομικών 

κ. Χ. Γεωργιάδης την διπλή 

έξοδο της Κύπρου στις 

αγορές, με την έκδοση δύο 

ευρωπαϊκών   μεσοπρό-

θεσμων ομολόγων συνολι-

κού ύψους 1,25 δισ. Ευρώ. 

Τα αποτελέσματα της 

έκδοσης αναφέρουν ότι το 

πενταετές ομόλογο αντλή-

Τα δυο νέα 

ευρωπαϊκά 

μεσοπρόθεσμα 

ομόλογα της 

Κύπρου ανήλθαν 

σε συνολικό ύψος 

1,25 δισ. Ευρώ 
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ΔΕΛΤΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

Νέος στόχος της      

Κύπρου είναι η ανάδει-

ξη ενός νέου αναπτυξια-

κού μοντέλου αειφόρου 

ανάπτυξης και επιχειρη-

ματικότητας  

Η μείωση των ΜΕΔ και 

του δημοσίου χρέους 

είναι οι θετικοί    παρά-

γοντες που επισημαίνει ο 

οίκος για την κυπριακή 

οικονομία 



Διατήρηση της μακροπρό-

θεσμης αξιολόγησης της 

Κύπρου σε ξένο και εγχώρι-

ο νόμισμα στην κατηγορία 

ΒΒΒ (χαμηλό) με σταθερή 

προοπτική ανακοίνωσε ο 

καναδικός οίκος αξιολόγη-

σης DBRS. Στην σχετική 

ανακοίνωση σημειώνεται η 

συνετή διαχείριση του δη-

μοσίου χρέους, η πολιτική 

σταθερότητα, η συμμετοχή 

στην ΕΕ και οι προσπάθει-

ες προσέλκυσης επενδύσε-

ων. Τονίζεται επιπλέον ότι 

είναι απαραίτητη η μείωση 

των κινδύνων δημοσιονομι-

κής αποσταθεροποίησης 

μέσω περαιτέρω εξυγίαν-

σης του τραπεζικού τομέα. 

Ταυτόχρονα, οι παρατηρή-

σεις του DBRS αναφορικά 

με την κυπριακή οικονομία 

επικεντρώνονται στο υψηλό 

ιδιωτικό χρέος, την αναμε-

νόμενη πτώση της ιδιωτικής 

κατανάλωσης λόγω αποπ-

ληρωμής δανείων και  συ-

νεισφορών στο ΓΕΣΥ, τη 

σημαντική έκθεση της κυπ-

ριακής οικονομίας στην 

εξωτερική ζήτηση και, τέ-

λος, την περιορισμένη σύν-

δεση του αναπτυσσόμενου 

τομέα της ναυτιλίας με την 

τοπική οικονομία. 

λος Σεπτεμβρίου 2018 σε 

33,9 στο τέλος Δεκεμβρίου 

Νέα ποσοστιαία μείωση της 

τάξης του 6,7% (543 εκα-

τομμύρια Ευρώ) των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων 

κατεγράφη στις 

31.12.2018, έναντι του τέ-

λους Σεπτεμβρίου 2018, 

σύμφωνα με τα στοιχεία 

της Κεντρικής Τράπεζας 

Κύπρου. Το ίδιο διάστημα, 

οι συνολικές χορηγήσεις 

συρρικνώθηκαν κατά 2,2 % 

(760 εκατομμύρια Ευρώ, 

από 34,6 δισεκατ. στο τέ-

2018). Ο δείκτης μη εξυπη-

ρετούμενων χορηγήσεων 

προς το σύνολο των χορη-

γήσεων υποχώρησε από 

31,8% σε 30,3%. 

Όπως αναφέρεται στην 

σχετική ανακοίνωση της 

ΚΤΚ, την περίοδο 

31.12.2014-31.12.2018 

σημειώθηκε συνολική μείω-

ση στις μη εξυπηρετούμε-

νες χορηγήσεις ύψους 17 

δισ. Ευρώ (62,4%).  

Ο DBRS διατηρεί την κυπριακή οικονομία στην κατηγορία ΒΒΒ  

Νέα μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της 

ελληνικής Aegean Marine 

δεδομένου ότι  η προτεινό-

μενη πράξη δεν ενέχει τον 

κίνδυνο παρεμπόδισης του 

υγιούς ανταγωνισμού.  

Η Aegean Marine Petro-

leum Network, με έδρα τον 

Πειραιά, θεωρείται ως ένας 

από τους σημαντικότερους 

προμηθευτές ναυτιλιακών 

καυσίμων και λιπαντικών 

παγκοσμίως, ενώ η εξαγο-

ρά της αποτελεί μέρος ενός 

ευρύτερου σχεδίου εξυγίαν-

σής της, το οποίο καταρτίσ-

τηκε ύστερα από σχετικό 

διακανονισμό που είχε η 

εταιρεία με τους πιστωτές 

της, συμπεριλαμβανομένης 

και της Mercuria. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ενέκρινε την εξαγορά του 

100% των μετοχών της 

ελληνικής εταιρείας ναυτιλι-

ακών καυσίμων Aegean 

Marine Petroleum Network 

Inc. από τον κυπριακό 

όμιλο εμπορίας πετρελαιο-

ειδών και ενέργειας Mercu-

ria Energy Group Limited, 

Η Aegean Marine 

Petroleum Network, 

με έδρα τον Πειραιά, 

θεωρείται ως ένας 

από τους 

σημαντικότερους 

προμηθευτές 

ναυτιλιακών 

καυσίμων και 

λιπαντικών 

παγκοσμίως 
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Οι παρατηρήσεις του 

DBRS αναφορικά με την 

κυπριακή οικονομία επι-

κεντρώνονται σε παρά-

γοντες όπως το υψηλό 

ιδιωτικό χρέος 

Μεταξύ 2014 και 2018, τα 

μη εξυπηρετούμενα δάνει-

α μειώθηκαν κατά 62,4%. 



Στην 18η ετήσια απονομή 

βραβείων «Man of the 

Year» που διοργανώνεται 

από το περιοδικό MAN του 

ομίλου «Η Καθημερινή 

Κύπρου», τιμήθηκαν 10 

πρόσωπα για την προσφο-

ρά τους στην επιστήμη, τον 

αθλητισμό, τον πολιτισμό 

και τη διοίκηση επιχειρήσε-

ων. Επίσης απονεμήθηκαν 

βραβεία για το συνολικό 

έργο, τιμής ένεκεν, 

«Έλληνας της Χρονιάς», 

«Άνδρας που μας ενέπνευ-

σε». Το βραβείο «Man of 

the Year 2019» απονεμή-

θηκε από τον ΠτΚΔ 

κ.Ν.Αναστασιάδη, στον 

Έλληνα Δρ Κ.Τζελέπη και 

τον Κύπριο Δρ Γ.Βασιλείου, 

επικεφαλής ερευνητικής 

ομάδας των Πανεπιστημί-

ων Cambridge και Notting-

ham, που ανακάλυψε τη 

δράση ουσίας στην κατα-

πολέμηση των καρκινικών 

κυττάρων της λευχαιμίας. 

Με το βραβείο «Έλληνας 

της Χρονιάς» τιμήθηκε ο 

εκλιπών αξιωματικός του 

Λιμενικού Σώματος Κυριά-

κος Παπαδόπουλος για την 

ανθρωπιστική προσφορά 

του στη διάσωση άνω των 

πέντε χιλιάδων προσφύ-

γων και μεταναστών. Τόσο 

ο πρώην Υπουργός Εξωτε-

ρικών κ.Ι.Κασουλίδης, που 

απένειμε το βραβείο, όσο 

και ο Ευρωπαίος Επίτρο-

πος για την Ανθρωπιστική 

βοήθεια και τη διαχείριση 

κρίσεων κ.Χ.Στυλιανίδης, 

εξήραν τον ηρωισμό του 

εκλιπόντος, τονίζοντας ότι 

ανάλογες πράξεις      ανα-

δεικνύουν την Ελλάδα του 

ανθρωπισμού και του πολι-

τισμού.  

μου περί Προστασίας του 

Ανταγωνισμού (Ν. 13

(Ι)/2008) και ειδικότερα τις 

διατάξεις που αφορούν 

αφενός την παρακώλυση/ 

νόθευση του ανταγωνισμού 

και, αφετέρου, την καταχ-

ρηστική εκμετάλλευση της 

δεσπόζουσας θέσης την 

οποία κατέχουν στην αγορά 

μια ή περισσότερες επιχει-

ρήσεις. Τα τοπικά ΜΜΕ 

συνέδεσαν τον έλεγχο της 

ΕΠΑ με τον κίνδυνο δημιο-

υργίας καρτέλ στα φωτο-

βολταϊκά.  

Αυτεπάγγελτο έλεγχο διε-

νήργησε κλιμάκιο ελεγκτών 

της Επιτροπής Προστασίας 

του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), 

στα γραφεία της Αρχής 

Ηλεκτρισμού Κύπρου 

(ΑΗΚ) αλλά και των εταιρει-

ών Bioland Energy Ltd GDL 

(ΑΠΕ), Green Energy 

Group Ltd (ηλιακή ενέργεια) 

και Μάριος Καραντώνης Ltd 

(ηλεκτρολογικές εγκαταστά-

σεις). Ο έλεγχος είχε σαν 

στόχο την διερεύνηση πιθα-

νών παραβάσεων του Νό-

Βράβευση Υποπλοιάρχου ΛΣ Κ.Παπαδόπουλου 

στη Λευκωσία 

Αυτεπάγγελτος έλεγχος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος για την Τράπεζα Κύπρου 

ποτελέσματα του πρώτου 

τριμήνου 2019, με κέρδη 

ύψους 95 εκατομμυρίων 

Ευρώ. Τα μη εξυπηρετού-

μενα δάνεια μειώθηκαν σε 

4,6 δισεκατομμύρια κατα-

λαμβάνοντας ποσοστό 

35% επί του συνόλου των 

δανείων. Η τράπεζα παρέ-

μεινε ο μεγαλύτερος χορη-

γός δανείων στην Κύπρο 

με το μερίδιο αγοράς της 

επί των δανείων να ανέρχε-

ται σε 46.7% στις 

31.03.2019, έναντι 45.4% 

στις 31.12.2018. Παρά την 

τριμηνιαία μείωση των κα-

ταθέσεων κατά 3% έναντι 

του προηγουμένου τριμή-

νου σε 16,3 δισεκατομμύρι-

α Ευρώ, διατηρήθηκε υψη-

λό πλεόνασμα ρευστότητας 

ύψους 3,8 δισεκατομμυρί-

ων. 

Όπως ανακοίνωσε η Τρά-

πεζα Κύπρου, ο κ. 

Π.Νικολάου θα διαδεχθεί 

τον απερχόμενο κ. P. 

Hourican στη θέση του 

Διευθύνοντος Συμβούλου 

του ομίλου, μετά την 

έγκριση του διορισμού του 

από την Ευρωπαϊκή Κεν-

τρική Τράπεζα.  

Παράλληλα, ο όμιλος ανα-

κοίνωσε τα οικονομικά α-

Ο Νικολάου θα διαδεχθεί 

τον απερχόμενο 

Hourican στη θέση του 

Διευθύνοντος 

Συμβούλου του ομίλου, 

μετά την έγκριση του 

διορισμού του από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα 
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ΔΕΛΤΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

Ο εκλιπών αξιωματικός βρα-

βεύτηκε για την ανθρωπιστι-

κή προσφορά του στη διά-

σωση προσφύγων και μετα-

ναστών 

Ο έλεγχος, που διενεργήθη-

κε και στα γραφεία της ΑΗΚ, 

είχε σαν στόχο την διερεύνη-

ση πιθανών παραβάσεων 

του Νόμου περί Προστασίας 

του Ανταγωνισμού. 



Το τρίτο τρίμηνο του 2018, 

ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών 

σημείωσε αύξηση σε ετήσια 

βάση της τάξης του 1,6%, 

κυρίως στις τιμές κατοικιών 

της Επαρχίας Αμμοχώστου 

(4,5%) καθώς και στις τιμές 

διαμερισμάτων της Επαρχί-

ας Λεμεσού (8,7%). Η αύξη-

ση των ενοικίων φαίνεται να 

έχει προκαλέσει την δυσφο-

ρία των νέων, κυρίως,  

Κυπρίων, οι οποίοι   δια-

μαρτύρονται για την δυσχέ-

ρεια αγοράς ή ενοικίασης 

στέγης, ενώ ταυτόχρονα 

καθιστά αναγκαία την δημι-

ουργία συνθηκών στέγασης 

για τις ασθενέστερες ομά-

δες. 

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συ-

ναρμόδια Υπουργεία Εργα-

σίας και Εσωτερικών υπέ-

βαλαν στη Βουλή   προτά-

σεις για την κατάρτιση μιας 

νέας στεγαστικής πολιτικής, 

η οποία τελεί υπό οριστικο-

ποίηση. Η νέα πολιτική θα 

περιστρέφεται γύρω από 

δυο βασικούς άξονες: αφε-

νός την διασφάλιση προσι-

τής κατοικίας για όλους και 

αφετέρου την «κοινωνική 

στέγαση», δηλαδή την πα-

ροχή επιδόματος ενοικίου 

για τους δικαιούχους κοινω-

νικής πρόνοιας.  

σία απευθείας διαπ-

ραγμάτευσης για 

την σύναψη σύμβα-

σης παραχώρησης 

με τον μοναδικό 

υποψήφιο ανάδοχο 

ο οποίος δεν έχει 

αποσυρθεί από την 

διαγωνιστική διαδι-

κασία (η ισραηλινή 

κοινοπραξία AMPA 

Ltd / Israel Ship-

yards).  

Το Υπουργείο Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων 

ανακοίνωσε την ακύρωση 

του διαγωνισμού 

«Ανάπτυξη της περιοχής 

του Λιμανιού και της Μαρί-

νας Λάρνακας», για νομο-

τυπικούς λόγους. Σύμφωνα 

με την ανακοίνωση, το Υ-

πουργείο, αναγνωρίζοντας 

τη σημασία του έργου, τόσο 

για την Λάρνακα όσο και για 

την Κυπριακή Δημοκρατία 

γενικότερα, προτίθεται να 

προχωρήσει στην διαδικα-

Λήψη μέτρων προς αντιμετώπιση της αύξησης ενοικίων στην 

Κύπρο 

Ακύρωση διαγωνισμού για την ανάπτυξη του λιμένα Λάρνακας   

Εγκρίνεται το Σχέδιο Δράσης για αύξηση της 

επισκεψιμότητας στην Κύπρο 
Η πρόταση περιλαμβάνει 

την εξέταση μέτρων όπως 

η απλοποίηση της διαδικα-

σίας παραχώρησης θεωρή-

σεων εισόδου και η δημιο-

υργία νέων κέντρων υπο-

βολής αιτήσεων θεωρήσε-

ως εισόδου, κυρίως σε 

μεγάλης έκτασης χώρες, 

καθώς επίσης και τη μεγισ-

τοποίηση της συνεργασίας 

των 13 Γραφείων του Υφυ-

πουργείου Τουρισμού στο 

εξωτερικό με τις διπλωματι-

κές αποστολές της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας, προκει-

μένου να αξιοποιηθούν 

καλύτερα οι διαθέσιμοι 

οικονομικοί και ανθρώπινοι 

πόροι. Τέλος, ο κ.Περδίος 

πρότεινε εντατικοποίηση 

των επαφών με αεροπορι-

κές εταιρίες προκειμένου 

να επεκταθεί η αεροπορική 

συνδεσιμότητα της       

Κύπρου. 

Την εκπόνηση μελέτης και 

την κατάρτιση σχεδίου δρά-

σης από τα Υπουργεία 

Εξωτερικών, Μεταφορών 

και Τουρισμού, για την αύ-

ξηση του τουριστικού ρεύ-

ματος προς την Κύπρο 

ενέκρινε το Υπουργικό 

Συμβούλιο, ύστερα από 

πρόταση του Υφυπουργού 

Τουρισμού κ. Σ. Περδίου.  

«Η πρόταση 

περιλαμβάνει την 

εξέταση μέτρων όπως 

η απλοποίηση της 

διαδικασίας 

παραχώρησης 

θεωρήσεων εισόδου»  
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Λευκωσία, 03.06.2019 

Η αύξηση των ενοικίων 

καθιστά αναγκαία την 

δημιουργία συνθηκών 

στέγασης για τις ασθε-

νέστερες ομάδες. 

Το Υπουργείο Μεταφορών προτίθε-

ται πλέον να προχωρήσει σε  απευ-

θείας διαπραγμάτευση με την ισραη-

λινή κοινοπραξία AMPA Ltd / Israel 

Shipyards 



Η φετινή έκδοση της 

διεθνούς τουριστικής 

έκθεσης «Ταξίδι» 

στην Λευκωσία φιλο-

ξένησε 35 εκθέτες, 

μεταξύ των οποίων η 

Ινδία, η οποία συμ-

μετείχε με εθνικό 

περίπτερο, και η 

Πολωνία, η οποία 

εκπροσωπήθηκε 

από την εταιρεία 

LOT. Από ελληνικής 

πλευράς, στην 

έκθεση συμμετείχαν 

ο ΕΟΤ Κύπρου, οι 

Περιφέρειες Ανατολι-

κής Μακεδονίας – 

Θράκης, Βορείου 

Αιγαίου, Θεσσαλίας 

και Ηπείρου, οι Δή-

μοι Βόλου, Καβάλας, 

Κυθήρων και Σάμου 

καθώς και οι εταιρεί-

ες Aegean Airlines 

και Asian Aviation 

ΕΠΕ (αποκλειστικός 

αντιπρόσωπος της 

Fly Scoot για Ελλάδα 

και Κύπρο). Ο αριθ-

μός των επισκεπτών 

φαίνεται να κυμάνθη-

κε σε 8.500 άτομα. 

δυτικών ταμείων, τόσο στον 

αριθμό των εποπτευομένων 

ταμείων όσο και στο συνο-

λικό υπό διαχείριση ενεργη-

τικό, αναφέροντας ότι το 

τέταρτο τρίμηνο του 2018 

το συνολικό υπό διαχείριση 

ενεργητικό ανήλθε σε 6,3 

δισ. ευρώ, καταγράφοντας 

αύξηση της τάξης του 10% 

σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 

του 2018, 61% σε σχέση με 

το 2017 και 132% σε σχέση 

με το 2016.  

Την βαρύνουσα σημασία 

των χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών για την κυπρια-

κή οικονομία επεσήμανε η 

Πρόεδρος της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, κα 

Δ.Καλογήρου στη διάρκεια 

του πρώτου συνεδρίου-

επίσημου δείπνου της  Ε-

πιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Κύπρου, που  πραγματο-

ποιήθηκε στην Λευκωσία. 

Ειδικότερα, επιβεβαίωσε 

την ανοδική τάση στον το-

μέα των συλλογικών επεν-

Η κα Καλογήρου χαρακτή-

ρισε το 2018 έτος       ευ-

θυγράμμισης του χρηματο-

οικονομικού συστήματος 

της Κύπρου με ευρωπαϊκά 

και ευρύτερα διεθνή πρότυ-

πα αναφοράς, με οδηγίες, 

εποπτικά και κανονιστικά 

πλαίσια. Αναφέρθηκε, τέ-

λος, στην προετοιμασία 

νομοσχεδίου για τη ρύθμιση 

της λειτουργίας και προ-

ληπτικής εποπτείας οργα-

νισμών συλλογικών επεν-

δύσεων. 

1
ο
 Δείπνο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 

Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ 

στη Λευκωσία διοργάνωσε 

εκδήλωση για τον εορτασμό 

της Ημέρας της Ευρώπης 

στην οποία συμμετείχαν με 

περίπτερα Πρεσβείες χω-

ρών της ΕΕ στην Κύπρο και 

τοπικοί φορείς. 

Στο περίπτερο της Πρεσβεί-

ας της Ελλάδας προσφέρ-

θηκαν ελληνικά τρόφιμα 

που διατίθενται στην κυπρι-

ακή αγορά και ποτά με μασ-

τίχα Χίου, ενώ το Γραφείο 

ΕΟΤ Κύπρου διένειμε προ-

ωθητικό τουριστικό υλικό. 

Οι επισκέπτες, σημαντικό 

μέρος των οποίων ήταν 

αλλοδαποί- κυρίως Ρώσοι, 

έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον 

για την ελληνική γαστρονο-

μία και τους τουριστικούς 

προορισμούς της Ελλάδος. 

Σύμφωνα με τους διοργα-

νωτές ο αριθμός των επισ-

κεπτών υπερέβη τις 4.000. 

22η Διεθνής Τουριστική Έκθεση «Ταξίδι 

2019» 

Προσφορά ελληνικών εδεσμάτων στην Λεμεσό 

στο πλαίσιο της «Ημέρας της Ευρώπης»  


