
ζόδρομους, οικιστικές 

μονάδες, χώρους εστία-

σης και αναψυχής, κα-

ταστήματα). 

Σε σχετικές του  δηλώ-

σεις, ο Υπουργός Μετα-

φορών, Επικοινωνιών 

και Έργων, κ. Γ. Καρού-

σος, δήλωσε ότι η σχετι-

κή σύμβαση αναμένεται 

να υπογραφεί το επόμενο 

διάστημα, ενώ αμέσως 

μετά θα ξεκινήσουν οι 

διαδικασίες υλοποίησης 

του έργου, το οποίο χα-

ρακτήρισε ως πολλαπλά 

επωφελές για την τοπική 

οικονομία.  

Το Υπουργείο Μεταφο-

ρών, Επικοινωνιών & 

Έργων συμφώνησε με 

ισραηλινή κοινοπραξία 

την ενιαία ανάπτυξη του 

Λιμένα και της Μαρίνας 

Λάρνακας.  

Οι επενδύσεις που  

προβλέπονται από τη 

συμφωνία, ύψους περί-

που 1 δισ. Ευρώ και εκ-

τιμώμενης διάρκειας υ-

λοποίησης 10-15 έτη, 

αφορούν τόσο στην κα-

τασκευή λιμενικών υπο-

δομών και υποδομών 

ανάπτυξης της μαρίνας 

όσο και την ανάπλαση 

της ευρύτερης περιοχής 

(οδικό δίκτυο, χώρους 

πρασίνου, πάρκα - πε-

Συμφωνία για το Λιμάνι της Λάρνακας 

Επίσκεψη Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικών 

Υποθέσεων στην Κύπρο 

Η Υφυπουργός Εργασί-

ας & Κοινωνικών Υπο-

θέσεων, κα Δόμνα Μα-

ρία Μιχαηλίδου,     

πραγματοποίησε επίσκε-

ψη στην Κύπρο, προκει-

μένου να συμμετάσχει 

σε επιστημονική – φι-

λανθρωπική εκδήλωση 

του Ιδρύματος για Παι-

διά με Λευχαιμία και 

Καρκίνο «Ελπίδα».  

Στο πλαίσιο της επίσκε-

ψής της, η κα Μιχαηλί-

δου πραγματοποίησε 

συνάντηση εργασίας με 

την Κύπρια Υπουργό 

Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσε-

ων, κα Ζέτα Αιμιλιανί-

δου, με την οποία συζή-

τησε, μεταξύ άλλων, 

θέματα κοινωνικών πα-

ροχών – επιδοτήσεων 

και καθώς και κοινά 

προγράμματα που υλο-

ποιούνται με ευρωπαϊκή 

συγχρηματοδότηση. 

Δελτίο Οικονομικών -

Επιχειρηματικών Ειδήσεων 

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 
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Άλλα θέματα 

Κυπριακή στρατηγική 

ανακαίνισης κτιρίων 

2 

Φορολογικό Συνέδριο 

Λευκωσίας 

2 

Νέος φορέας προσέλκυσης 

τουριστικών επενδύσεων 

3 

Πρόγραμμα για αναβάθμι-

ση της γαστρονομίας 

3 

Μείωση ΜΕΔ 3 

Ίδρυση Υφυπουργείου 

Έρευνας 

4 

Κυπριακά Επενδυτικά 

Ταμεία  

4 

Οι επενδύσεις που προβλέπονται από τη συμφωνία   

αγγίζουν το 1 δισ. Ευρώ ενώ εκτιμάται ότι θα υλο-

ποιηθούν σε περίοδο 10-15 ετών 



Η Alpha Bank Κύπρου 

διοργάνωσε στη Λευκωσί-

α Διεθνές Φορολογικό 

Συνέδριο, όπου εξετάστη-

καν ποικίλα φορολογικά 

θέματα, όπως οι δυνατό-

τητες αύξησης της εισ-

πραξιμότητας άμεσων και 

έμμεσων φόρων, οι φορο-

λογικές εξελίξεις σε επί-

πεδο ΕΕ, η εφαρμογή της 

ευρωπαϊκής Οδηγίας 

ATAD για την καταπολέ-

μηση της φοροδιαφυγής 

και η Οδηγία DAC6 για 

τη διασυνοριακή φορολό-

γηση. Στο συνέδριο συμ-

μετείχε ως κεντρικός ομι-

λητής ο Διοικητής της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 

κ. Γιώργος Πιτσιλής.  

έχει ισχύ ως τις 

17.05.2028. 

Η αρχική εγγραφή του 

σήματος HALLOUMI 

είχε ακυρωθεί τον Μάιο 

του 2018, ύστερα από αί-

τηση της εταιρείας εισα-

γωγής μεσογειακών   δι-

ατροφικών προϊόντων, 

Την επανεγγραφή του εμ-

πορικού σήματος HAL-

LOUMI στο Γραφείο 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

του Ην. Βασιλείου, από 

τις 31.01.2020, ανακοίνω-

σε το Υπουργείο Ενέργει-

ας, Εμπορίου & Βιομηχα-

νίας. Η νέα κατοχύρωση 

John & Pascalis Ltd, η 

οποία ανήκει σε Κύπριους 

ομογενείς  εγκατεστημέ-

νους στο Λονδίνο.  

κού προγράμματος 

SMEmPower Efficiency.  

Κύρια επιδίωξη της νέας 

στρατηγικής είναι η προ-

σέλκυση επενδύσεων 

ύψους 1 δισ. Ευρώ στον 

τομέα της κατασκευής 

κτιρίων με σχεδόν μηδε-

νική κατανάλωση ενέργε-

ιας για την δεκαετία 

-2030. Στο πλαίσιο τις 

νέας στρατηγικής, υπολο-

γίστηκε ότι οι επενδύσεις 

που θα απαιτηθούν για 

την ενεργειακή αναβάθμι-

ση (μερική ή ολική) του 

συνόλου των κτιρίων 

στην Κύπρο για την εν 

λόγω δεκαετία ανέρχον-

ται σε 500 εκ. Ευρώ για 

τις κατοικίες και 300 εκ. 

για τα δημόσια κτίρια/ 

καταστήματα, ενώ η εξοι-

κονόμηση ενέργειας που 

θα προκύψει αγγίζει το 

5% για τις κατοικίες και 

6% για τα δημόσια 

κτίρια/καταστήματα. 

Η υπό διαμόρφωση    

μακροπρόθεσμη στρατη-

γική για την ανακαίνιση 

κτιρίων στην Κύπρο, με 

ορίζοντα το 2030, παρου-

σιάστηκε στο πλαίσιο 

διάλεξης, την οποία συν-

διοργάνωσαν η Ομοσπον-

δία Εργοδοτών & Βιομη-

χάνων και η Υπηρεσία 

Ενέργειας του Υπουργεί-

ου Ενέργειας, Εμπορίου 

& Βιομηχανίας, με τη 

συνεργασία του ευρωπαϊ-

Η στρατηγική ανακαίνισης κτιρίων στην Κύπρο  

Φορολογικό συνέδριο στη Λευκωσία 

Επανεγγραφή εμπορικού σήματος HALLOUMI στο Ην. Βασίλειο 
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Επιδίωξη της νέας 

στρατηγικής είναι η 

προσέλκυση 

επενδύσεων ύψους 

1 δισ. Ευρώ στον 

τομέα της 

κατασκευής κτιρίων 

με σχεδόν μηδενική 

κατανάλωση 

ενέργειας. 

Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου 

ήταν ο Διοικητής της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων , κ. Πιτσι-

λής. 



Τη σύσταση εξειδικευμέ-

νης μονάδας για την προ-

σέλκυση τουριστικών ε-

πενδύσεων στην Κύπρο, 

της Tourist Invest Cyprus, 

ανακοίνωσε ο κυπριακός 

Οργανισμός Προώθησης 

Επενδύσεων (Invest Cy-

prus).  Η νέα μονάδα σκο-

πό έχει να συμβάλει στη 

βέλτιστη επιδίωξη των  

ποιοτικών στόχων της  

Εθνικής Στρατηγικής Του-

ρισμού 2030, όπως είναι η 

αύξηση των ετήσιων δια-

νυκτερεύσεων κατά τους 

χειμερινούς μήνες και η 

προώθηση του θεματικού 

τουρισμού με τον         

τετραπλασιασμό των ετή-

σιων διανυκτερεύσεων 

στις αγροτικές περιοχές 

(από 100 χιλ. σε 400 χιλ. 

ως το 2030). Απαραίτητη 

προϋπόθεση των ανωτέρω 

αποτελεί, σύμφωνα με τον 

Invest Cyprus, η προσέλ-

κυση τουριστικών επενδύ-

σεων στην Κύπρο για δη-

μιουργία νέων υποδομών 

ανάπτυξης της ορεινής 

Λεμεσού, της ορεινής Λε-

υκωσίας και της Πάφου. 

Ευρώ που ήταν το 2014 

(56% του συνόλου των 

δανείων), ανέφερε ο Διοι-

κητής της Κεντρικής Τρά-

πεζας Κύπρου (ΚΤΚ), κ. 

Κωνσταντίνος Ηροδότου, 

στη        διάρκεια ημερί-

δας στη Λευκωσία.  

Τα μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια (ΜΕΔ) στο κυπρι-

ακό τραπεζικό σύστημα 

έχουν σήμερα περιοριστεί 

σε 8,9 δισεκατομμύρια 

Ευρώ (που  αντιπροσω-

πεύουν   ποσοστό 32% 

του συνόλου των δανείων) 

από 28 δισεκατομμύρια 

το 2020. Το πρόγραμμα, 

που προκηρύσσεται σε 

ετήσια βάση, παρέχει χρη-

ματοδότηση, ως 50%, για 

επενδύσεις ελάχιστου 

ύψους 10 χιλ. Ευρώ, που 

αφορούν στην 

ανακαίνιση/ αναβάθμιση 

των χώρων υγιεινής, της 

επίπλωσης, του επαγγελ-

ματικού εξοπλισμού κου-

ζίνας και κάβας κρασιών 

των κέντρων αναψυχής 

στην Πόλη Χρυσοχούς 

(Επαρχία Πάφου) αλλά 

και σε γειτονικές κοινότη-

τες της ευρύτερης περιο-

χής. 

Το Υφυπουργείο   Του-

ρισμού ανακοίνωσε το νέο 

χρηματοδοτικό πρόγραμ-

μα  αναβάθμισης του το-

μέα της γαστρονομίας και 

των υπηρεσιών που προσ-

φέρονται στους χώρους 

εστίασης των ορεινών 

περιοχών της Κύπρου για 

Νέος φορέας για την προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων 

Μείωση μη εξυπηρετούμενων δανείων 

Πρόγραμμα αναβάθμισης του τομέα της γαστρονομίας για το 

2020 

Σελ. 3 

Το πρόγραμμα 

παρέχει 

χρηματοδότηση 

ως 50% για 

επενδύσεις 

ελάχιστου ύψους 

10 χιλ. Ευρώ 

Η νέα μονάδα σκοπό έχει να 

συμβάλει στην αύξηση των 

ετήσιων διανυκτερεύσεων 

στις αγροτικές περιοχές και 

κατά τους χειμερινούς μήνες.  



διοργανώθηκε στο      

Υπουργείο Εξωτερικών. 

 Ήδη, η χώρα κατατάσ-

σεται έκτη σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο στον συγκεκρι-

μένο τομέα 

(εξαιρουμένου του Ηνω-

μένου Βασιλείου), με τα 

υπό διαχείριση κεφάλαια 

να ανέρχονται σε 7,7 δι-

σεκατομμύρια Ευρώ το 

2019, έναντι 2,7 δισεκα-

τομμυρίων το 2018 

(καταγράφοντας αύξηση 

της τάξης του +185%).  

Στόχος της κυπρια-

κής Κυβέρνησης εί-

ναι να αναδείξει την 

Κύπρο σε ένα από τα 

σημαντικότερα     

κέντρα επενδυτικών 

ταμείων στην Ευρω-

παϊκή Ένωση, δήλω-

σε ο  Πρόεδρος του 

Cyprus Investment 

Funds Association 

(CIFA), κ. Ανδρέας 

Γιασεμίδης, στο   

πλαίσιο διάλεξης που 

Επενδυτικά ταμεία στην Κύπρο 
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Το νέο Υφυπουργείο 

Έρευνας, Καινοτο-

μίας & Ψηφιακής 

Πολιτικής, που λει-

τουργεί από 

1.03.2020, θα απο-

τελέσει ισχυρό εξει-

δικευμένο φορέα 

σχεδιασμού και 

εφαρμογής ενιαίας 

εθνικής στρατηγι-

κής για τον εκσυγ-

χρονισμό του κρά-

τους και την έμπρακτη 

στήριξη της έρευνας, 

της καινοτομίας και της 

ψηφιακής πολιτικής, 

προς όφελος της κυπρι-

ακής κοινωνίας, όπως 

δήλωσε ο Υπουργός 

Οικονομικών, κ. Κων-

σταντίνος Πετρίδης. 

Ως Υφυπουργός 

Έρευνας, Καινοτομίας 

& Ψηφιακής Πολιτικής 

διορίστηκε ο κ. Κυριά-

κος Κόκκινος.  

Σύσταση Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτο-

μίας & Ψηφιακής Πολιτικής 

Γραφείο Οικονομικών & 

Εμπορικών Υποθέσεων Ελληνικής 

Πρεσβείας στην Κύπρο 

 

Λόρδου Βύρωνος 8-10, 1096 

Λευκωσία 

Τηλ: 00357 22 672219 

00357 22672604 

Φαξ: 00357 22672703 

Ε-mail: ecocom-nicosia@mfa.gr 

Η Κύπρος κατατάσσεται 6η σε ευρω-

παϊκό επίπεδο στον τομέα της διαχείρι-

σης επενδυτικών κεφαλαίων. 


