
αναπλήρωση των τουρισ-
τικών εισροών, το Υφυπο-
υργείο αναμένεται να επι-
διώξει την σύναψη συνερ-
γασίας με άλλα πρακτορεί-
α, σε συνεννόηση με τους 
τουριστικούς φορείς της 
χώρας.  

Σε περίπου 15.000 ανέρ-
χονται οι επισκέπτες που 
βρίσκονται στην Κύπρο 
κι επηρεάζονται από την 
πτώχευση του ταξιδιωτι-
κού ομίλου Thomas Cook. 
Από αυτούς, τουλάχισ-
τον οι μισοί προέρχονται 
από το Ην. Βασίλειο, ενώ, 
σύμφωνα με τους πρώ-
τους υπολογισμούς, φαί-
νεται να έχουν πραγμα-
τοποιηθεί επιπλέον 
45.000 κρατήσεις μέχρι 
το τέλος του έτους.  
Ωστόσο, η σημαντικότε-
ρη επιβάρυνση του κυπ-
ριακού τουριστικού τομέ-
α αφορά σε οφειλές του 
ταξιδιωτικού ομίλου 
προς κυπριακές τουριστι-
κές επιχειρήσεις, εκτιμώ-
μενου ύψους 50 εκ. Ευ-
ρώ, για τους μήνες Ιούλι-

ο, Αύγουστο και Σεπτέμ-
βριο, οι οποίες, σύμφωνα 
με την πολιτική της Tho-
mas Cook, θα έπρεπε κα-
νονικά να εξοφληθούν 
μέχρι τις αρχές του 2020.  
Σύμφωνα με τον Σύνδεσ-
μο Ταξιδιωτικών Πρακτό-
ρων Κύπρου, η Thomas 
Cook, η οποία κατείχε 
μερίδιο 5% στην κυπριακή 
τουριστική αγορά,   πα-
ρουσίαζε φθίνουσα 
δραστηριότητα κατά τα 
τελευταία έτη, έναντι της 
ανόδου άλλων πρακτο-
ρείων. 
Όπως δήλωσε ο Υφυπο-
υργός Τουρισμού, κ. Σ. 
Περδίος, προτεραιότητα 
για την Κύπρο αποτελεί ο 
ομαλός επαναπατρισμός 
των πληγέντων επισκεπ-
τών. Ταυτόχρονα, προς 

Επιπτώσεις από την πτώχευση της Thomas Cook στην Κύπρο 

Έγκριση κρατικού προϋπολογισμού για το 2020  

Το Υπουργικό Συμβούλιο 
ενέκρινε τον κρατικό 
προϋπολογισμό για το 
2020, ο οποίος προβλέπει 
δαπάνες ύψους 9,4 δισ. 
Ευρώ και έσοδα 10 δισ., 
με δημοσιονομικό πλεό-
νασμα της τάξης του 2,7% 
του ΑΕΠ. 
Συγκεκριμένα, ο ρυθμός 
ανάπτυξης της κυπρια-
κής οικονομίας αναμένε-
ται να κυμανθεί περί το 

2,9% το 2020. Αντίστοιχα, 
το δημόσιο χρέος εκτιμά-
ται ότι θα διαμορφωθεί 
σε 97,4% στο τέλος του 
2019 και θα περιοριστεί 
σε 91,1% το 2020, δυνάμει 
προγραμματιζόμενης 
πρόωρης εξόφλησης του 
χρέους προς το ΔΝΤ. 
Όπως δήλωσε ο Υπουρ-
γός Οικονομικών, κ. Χ. 
Γεωργιάδης, ο νέος προϋ-
πολογισμός θα επιτρέψει 

την υλοποίηση έργων 
υποδομής, την υλοποίη-
ση επενδύσεων ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης και 
ψηφιακού μετασχημα-
τισμού, την σύσταση Υ-
φυπουργείου Καινοτομί-
ας και Ψηφιακής Πολιτι-
κής καθώς και επενδυτι-
κού ταμείου καινοτόμων 
επιχειρήσεων.  

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

Ελληνικής Πρεσβείας στην Λευκωσία 

ΔΕΛΤΙΟ  
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Ειδήσεις Κύπρου 

Άλλα θέματα: 
 

 Οι δανειολήπτες  κα-
λούνται να    υποβά-
λουν αίτηση για το 
Σχέδιο Εστία 

 Αποτελέσματα 7ης 
αποστολής          με-
ταπρογραμματικής 
εποπτείας Κύπρου 

 Χρηματοδότηση αγο-
ράς προστατευτικών 
μέσων για τα κυπρια-
κά αμπέλια 

 Τουριστική προβολή 
της Κύπρου από  κοι-
νού με τις γειτονικές 
της χώρες δρομολογεί 
το Υφυπουργείο Του-
ρισμού 

 Συνεργασία Κύπρου—
Αιγύπτου στον τομέα 
των φαρμάκων 

 Ελαφρά μειωμένες οι 
επιδόσεις του κυπρια-
κού τουρισμού το 
εξάμηνο 2019 

 Ίδρυση Κέντρου Κλι-
ματολογικής Έρευνας 
σε Αν. Μεσόγειο & Μ. 
Ανατολή  

 Οι κυπριακοί φορείς 
υποστηρίζουν την 
επέκταση της συνδε-
σιμότητας Κύπρου - 
Ελλάδας 

Οι οφειλές του ταξιδιωτικού 
ομίλου προς κυπριακές τουριστι-
κές επιχειρήσεις, ανέρχονται σε 
50 εκ. Ευρώ μεταξύ Ιουλίου - 
Σεπτεμβρίου. 



Μέχρι και τα μέσα Νοεμ-
βρίου τ.έ. οι ενδιαφερό-
μενοι δανειολήπτες 
έχουν το δικαίωμα να 
υποβάλουν στην Τράπε-
ζά τους αίτηση ένταξης 
στο Σχέδιο Εστία, με σκο-
πό να ενισχύσουν την 
ικανότητα αποπληρωμής 
του δανείου τους και να 
προστατεύσουν, έτσι, 
την ενυπόθηκη κύρια 
κατοικία τους.  
Προκειμένου να συμμετέ-
χουν στο Σχέδιο, οι δανει-
ολήπτες θα πρέπει αφε-
νός να πληρούν συγκεκ-

ριμένα εισοδηματικά/ 
περιουσιακά κριτήρια και 
αφετέρου να προχωρή-
σουν σε διακανονισμό με 
την Τράπεζά τους για 
αναδιάρθρωση των υφισ-
τάμενων δανειακών τους 
υποχρεώσεων. 

Η ένταξη στο Σχέδιο συ-
νεπάγεται την καταβολή 
από το κράτος του 1/3 
των δόσεων του δανείου 
κύριας κατοικίας, υπό 
την προϋπόθεση ότι α-
ποπληρώνονται κανονι-
κά τα εναπομένοντα 2/3 
των δόσεων του αναδι-

αρθρωμένου δανείου, 
μέχρι και την πλήρη ε-
ξόφλησή του.  

Σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις, το Σχέδιο, το οποίο 
απαλλάσσει τις τράπεζες 
από σημαντικό όγκο μη 
εξυπηρετούμενων δανεί-
ων, πρόκειται να ωφελή-
σει περίπου 10 χιλιάδες 
δανειολήπτες, στηριζόμε-
νο σε μια κρατική δαπά-
νη που θα αγγίξει συνολι-
κά τα 815 εκ. Ευρώ, κατά 
την 25χρονη διάρκειά 
του. 

του νησιού, προκειμένου 
να εξασφαλίσουν ικανό 
αριθμό κρατήσεων. 

Ως κύριοι παράγοντες 
που συνέτειναν σε αυτήν 
την στασιμότητα θεωρο-
ύνται η διακοπή λειτουρ-
γίας της Cobaltair Ltd και 
τα ανταγωνιστικότερα – 
συγκριτικά με εκείνα της 
Κύπρου - τουριστικά πα-

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Συνδέσμου Ταξιδιωτι-
κών Πρακτόρων Κύπρου, 
οι αφίξεις για το εξάμηνο 
2019 είναι οριακά ισόποσες 
με εκείνες της περασμένη 
χρονιά, ωστόσο τα τουρισ-
τικά έσοδα παρουσιάζουν 
μείωση. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στις εκπτώσεις στις 
οποίες αναγκάστηκαν να 
προβούν τα καταλύματα 

κέτα Τουρκίας και Αιγύ-
πτου καθώς και η στροφή 
των ρωσικών τουριστικών 
εκροών προς άλλους προο-
ρισμούς. Εντωμεταξύ, οι 
επιπτώσεις από την πρόσ-
φατη κατάρρευση της Tho-
mas Cook, οι οποίες θα 
είναι εμφανείς το β’ εξάμη-
νο του 2019, αναμένεται να 
επιδεινώσουν περαιτέρω 
αυτήν την εικόνα. 

Οι δανειολήπτες καλούνται να υποβάλουν αίτηση για το Σχέδιο Εστία 

Ελαφρά μειωμένες οι επιδόσεις του κυπριακού τουρισμού το εξάμηνο 2019 

της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας. 
Ειδικά για την διατήρηση 
της φθίνουσας πορείας 
των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων και την εξυ-
γίανση του τραπεζικού 
τομέα, θα απαιτηθούν, 
σύμφωνα με την ΕΕ, ε-
πιπλέον πωλήσεις και 
τιτλοποιήσεις δανείων. 
Επίσης, αναγκαίες κρί-
νονται ορισμένες διαρ-
θρωτικές μεταρρυθμίσε-
ις, οι οποίες θα συμβάλο-
υν θετικά στην βελτίωση 

του επιχειρηματικού κλί-
ματος. Σε αυτές συγκατα-
λέγονται η δημιουργία 
αξιόπιστου και διαφανο-
ύς συστήματος έκδοσης 
και μεταβίβασης τίτλων 
ιδιοκτησίας, η εξάλειψη 
των καθυστερήσεων 
στην έκδοση τίτλων κυρι-
ότητας, οι ιδιωτικοποιή-
σεις, η καθιέρωση ταχεί-
ας έγκρισης στρατηγικών 
επενδύσεων.  
Στον αντίποδα των πα-
ραπάνω, το σημαντικό 
έλλειμμα του ισοζυγίου 

Αποτελέσματα 7ης αποστολής μεταπρογραμματικής εποπτείας Κύπρου 

Οι ισχυροί ρυθμοί ανάπ-
τυξης της κυπριακής οι-
κονομίας και τα δημοσιο-
νομικά πλεονάσματα 
αναμένεται μεσοπρόθεσ-
μα να διατηρηθούν –αν 
και σε χαμηλότερα επίπε-
δα από το παρελθόν- 
σύμφωνα με δήλωση 
που δημοσίευσε η ΕΕ με-
τά την ολοκλήρωση της 
έβδομης αποστολής με-
ταμνημονιακής εποπτεί-
ας της Κύπρου από στε-
λέχη της Επιτροπής και 

Η ανάπτυξη της 

κυπριακής οικονομίας 

και τα δημοσιονομικά 

πλεονάσματα 

αναμένεται 

μεσοπρόθεσμα να 

διατηρηθούν –αν και σε 

χαμηλότερα επίπεδα 

από το παρελθόν. 
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ΚΥΠΡΟΥ 

Οι αφίξεις για το εξάμηνο 
2019 είναι οριακά ισόποσες 
με εκείνες της περασμένη 
χρονιά, ωστόσο τα τουρισ-
τικά έσοδα παρουσιάζουν 
μείωση.  

Το Σχέδιο Εστία εκτιμά-
ται ότι θα ωφελήσει πε-
ρίπου 10 χιλιάδες δανειο-
λήπτες κατά την 25χρονη 
διάρκειά του.  
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Ολοκληρώθηκαν  οι 
εργασίες των τεχνικών 
επιτροπών Κύπρου και 
Αιγύπτου για τα φάρ-
μακα,  οι  οποίες  και 
καθόρισαν το πλαίσιο 
συνεργασίας  μεταξύ 
των δυο χωρών στον 
φαρμακευτικό τομέα.  

Σύμφωνα με αυτό, η 
Αίγυπτος πρόκειται να 
προβεί στις απαραίτη-
τες  γραφειοκρατικές 
διαδικασίες  που  θα 
διευκολύνουν τις εξα-
γωγές κυπριακών φαρ-

μάκων στην χώρα, με αν-
τάλλαγμα την προώθηση 
των κυπριακών φαρμακε-
υτικών επενδύσεων στην 
αιγυπτιακή αγορά. Εκτός 
αυτού,  το πλαίσιο περι-
λαμβάνει και πρωτοβουλί-
ες προώθησης των συμφε-
ρόντων των δυο χωρών 
σε  πολυμερές  επίπεδο. 
Συγκεκριμένα, η Αίγυπτος 
αναμένεται να λειτουργή-
σει  ως  κόμβος  για  την 
πρόσβαση των κυπριακών 
φαρμάκων στην ευρύτερη 
αφρικανική  αγορά,  ενώ, 

αντίστοιχα, η Κύπρος 
αναλαμβάνει τον ρόλο 
του «Κράτους Μέλους 
Αναφοράς»  για  την 
αναγνώριση  των  αι-
γυπτιακών φαρμάκων 
σε επίπεδο ΕΕ. Επιπ-
ρόσθετα, μεταξύ των 
δυο πλευρών συζητή-
θηκαν και θέματα που 
αφορούν  εκπαιδευτι-
κές – ερευνητικές δρά-
σεις αλλά και δράσεις 
για την αντιμετώπιση 
των έκτακτων περισ-
τατικών έλλειψης φαρ-
μάκων. 

γάλες, μακρινές αγορές 
με υψηλό κατά κεφαλήν 
εισόδημα, όπως οι ΗΠΑ, η 
Ιαπωνία και η Ν. Κορέα. Η 
Κύπρος, εξήγησε, δεδο-
μένου ότι δεν συνδέεται 
αεροπορικά με τις αγο-
ρές αυτές, επιβάλλεται 
να συνεργαστεί με χώρες 
οι οποίες διαθέτουν αυ-
τήν την συνδεσιμότητα. 
Μάλιστα, το κυπριακό 

Σε δηλώσεις του στο πλα-
ίσιο της Γενικής Συνέλευ-
σης του Συνδέσμου Ταξι-
διωτικών Πρακτόρων 
Κύπρου (ACTA), ο  Υφυ-
πουργός Τουρισμού, κ. 
Σάββας Περδίος, τόνισε 
ότι ο μόνος τρόπος για 
να συνεχίσει να αναπτύσ-
σεται ο κυπριακός του-
ρισμός είναι η προσέλκυ-
ση επισκεπτών από με-

Υφυπουργείο έχει ήδη 
υπογράψει συμφωνίες 
για την προώθηση κοι-
νών τουριστικών πακέ-
των και θεματικών διαδ-
ρομών σε ξένες αγορές 
με Ισραήλ, Ιορδανία, Λί-
βανο και Αίγυπτο, ενώ 
σύντομα πρόκειται να 
προχωρήσει σε παρόμοια 
συμφωνία και με την 
Ελλάδα.  

Συνεργασία Κύπρου - Αιγύπτου στον τομέα των φαρμάκων 

Τουριστική προβολή της Κύπρου από κοινού με τις γειτονικές της χώρες δρομολογεί 
το Υφυπουργείο Τουρισμού 

ειδικές προβλέψεις για 
την χρηματοδότηση της 
αγοράς προστατευτικών 
μέσων για τα αμπέλια.  

Συγκεκριμένα,  η επόμε-
νη προκήρυξη του 
«Εθνικού Προγράμματος 
Στήριξης του Αμπελοοινι-
κού Τομέα», ύψους 1-1,5 
εκ. Ευρώ, θα αφορά την 
αναδιάρθρωση των αμ-
πελώνων και των οινο-
ποιείων που διαθέτουν 
αμπελώνες, ενώ η μεθε-

πόμενη προκήρυξη, που 
αναμένεται τον Μάρτιο 
2020, εκτός από τις επεν-
δύσεις σε οινοποιεία, θα 
περιέχει και ειδική δράση 
για την χρηματοδότηση 
της προμήθειας προστα-
τευτικών μέσων για τα 
αμπέλια. Παρόμοια δρά-
ση θα περιλαμβάνει, επί-
σης, η νέα προκήρυξη 
του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014-
2020, που θα εκδοθεί τον 
Νοέμβριο τ.έ.  

Χρηματοδότηση αγοράς προστατευτικών μέσων για τα κυπριακά αμπέλια 

Σε δηλώσεις που πραγμα-
τοποίησε στο πλαίσιο 
του Φεστιβάλ «Ημέρες 
Κουμανταρίας 2019», ο 
Υπουργός Γεωργίας, Αγ-
ροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, κ. Κ. Κα-
δής, αναφέρθηκε στις 
ενισχύσεις που αναμένε-
ται να χορηγηθούν το 
επόμενο διάστημα στην 
κυπριακή αμπελουργία, 
οι οποίες, εκτός των 
άλλων, περιλαμβάνουν 

Η επόμενη προκήρυξη του 

«Εθνικού Προγράμματος 

Στήριξης του 

Αμπελοοινικού Τομέα», 

ύψους 1-1,5 εκ. Ευρώ, θα 

αφορά την αναδιάρθρωση 

των κυπριακών 

αμπελώνων και των 

οινοποιείων που 

διαθέτουν αμπελώνες  

Η Αίγυπτος πρόκειται 
να διευκολύνει τις εξα-
γωγές κυπριακών φαρ-
μάκων στην χώρα, με 
αντάλλαγμα την προ-
ώθηση των κυπριακών 
φαρμακευτικών επεν-
δύσεων στην αιγυπτια-
κή αγορά.  

Η Κύπρος έχει ήδη  υ-
πογράψει συμφωνίες 
για την προώθηση κοι-
νών τουριστικών πακέ-
των και θεματικών δι-
αδρομών σε ξένες αγο-
ρές με Ισραήλ, Ιορδανία, 
Λίβανο και Αίγυπτο. 



με έναν συνολικό προϋ-
πολογισμό που αγγίζει 
τα 45 εκ. Ευρώ (5 εκ./ 
έτος).  Το  Ερευνητικό 
Κέντρο,  που  αναμένε-
ται  να  είναι  πλήρως 
λειτουργικό τον ερχό-
μενο  Ιανουάριο  2020, 
αποσκοπεί στο να κα-
λύψει το κενό που υ-
φίσταται στις διαθέσι-
μες κλιματολογικές μετ-
ρήσεις  στην  περιοχή 
της Αν. Ευρώπης- Μέ-
σης  Ανατολής.  Μάλισ-
τα, η περιοχή αυτή θεω-
ρείται από τους επιστή-
μονες ως ζώνη υψηλής 
επικινδυνότητας  τόσο 
για την κλιματική αλλα-
γή όσο και για την ατ-
μοσφαιρική  ρύπανση. 
Οι  μετρήσεις  ευρείας 
κλίμακας θα διευκολύ-
νουν  τους  ερευνητές 
του  Κέντρου  στο  να 

Το Υπουργείο Γεωργί-
ας, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης  &  Περιβάλλοντος 
και  το  Ινστιτούτο   
Κύπρου  παρουσίασαν 
από κοινού, σε εκδή-
λωση που πραγματο-
ποιήθηκε στην Λευκω-
σία,  το  πρόγραμμα 
EMME CARE, που αφο-
ρά την ίδρυση και λει-
τουργία Κέντρου Κλι-
ματολογικής  –          
Ατμοσφαιρικής 
Έρευνας για την Ανα-
τολική  Μεσόγειο  και 
την Μέση Ανατολή, με 
έδρα  την  Κύπρο.  Το 
επταετούς  διάρκειας 
EMME CARE  εγκαινι-
άστηκε την 1η Σεπτεμ-
βρίου τ.έ. και χρηματο-
δοτείται ισόποσα από 
το Horizon 2020, την 
Κυπριακή  Κυβέρνηση 
και ιδιωτικούς πόρους, 

προτείνουν ολοκληρωμέ-
νες  τεχνολογικές  και 
στρατηγικές  λύσεις  στα 
κράτη αρμοδιότητάς το-
υς. Το πρόγραμμα αναμέ-
νεται να αποτελέσει γέ-
φυρα επικοινωνίας μετα-
ξύ επιστημονικών κοινο-
τήτων Ευρώπης και Μέ-
σης  Ανατολής,  καθώς 
συσπειρώνει εξειδικευμέ-
να πανεπιστήμια και clus-
ters από χώρες όπως Ελ-
λάδα,  Κύπρος  Γαλλία, 
Γερμανία, Φιλανδία, αλλά 
και  Λίβανος,  Αίγυπτος, 
Ισραήλ.   Εκτός  από το 
Κέντρο  Αριστείας  στην 
Λευκωσία, το EMME CARE 
περιλαμβάνει  και  την 
ίδρυση, εντός του 2020, 
σταθμού  περιβαλλοντι-
κών μετρήσεων στην Πέ-
γεια, ο οποίος φιλοδοξεί 
να  καταστεί  ένας  από 
τους μεγαλύτερους στην 
ΕΕ.  

Το νέο Ερευνητικό 
Κέντρο έρχεται για να 
καλύψει το κενό που 
υφίσταται στις διαθέ-
σιμες κλιματολογικές 
μετρήσεις στην περιο-
χή της Αν. Ευρώπης- 
Μέσης Ανατολής.  

Διεύθυνση: 
Λεωφ. Βύρωνος 8-10,  

1096, Λευκωσία  
 

Τηλ.: 00357 22 672219 
Φαξ: 00357 22 672703 

E-mail: ecocom-nicosia@mfa.gr 
Web.: www.agora.mfa.gr 

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο 
Γραφείο Οικονομικών & 
Εμπορικών Υποθέσεων 

Οι κυπριακοί φορείς υποστηρίζουν την επέκταση της 
συνδεσιμότητας Κύπρου - Ελλάδας 

Ίδρυση Κέντρου Κλιματολογικής Έρευνας σε Αν. Μεσόγειο & Μ. Ανατολή  

Ο Σύνδεσμος Ταξι-
διωτικών Πρακτό-
ρ ω ν  Κ ύ π ρ ο υ 
(ACTA) κατέθεσε 
πρόταση στο κυπ-
ριακό Υπουργείο 
Μεταφορών, ζη-
τώντας αύξηση 
των αεροπορικών 
θέσεων προς την 
Ελλάδα, μέσω της 
ενίσχυσης των δρο-
μολογίων των   
υφιστάμενων αλλά 
και μέσω της προσ-
θήκης νέων αερο-
πορικών εταιρει-
ών. Η πρόταση 
στηρίζεται στο 
αυξημένο κόστος 

των αεροπορικών 
εισιτηρίων από και 
προς Ελλάδα, το 
οποίο απασχόλησε 
έντονα την κοινή 
γνώμη το τελευταί-
ο διάστημα και το 
οποίο συνδέεται 
άμεσα, όπως υποσ-
τηρίζει ο Σύνδεσ-
μος, με την από-
συρση της Cobalt 
από την αγορά και 
την μειωμένη δια-
θεσιμότητα πτήσε-
ων προς Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη που 
αυτή προκάλεσε.  

Ταυτόχρονα, ο 
ACTA και το ΚΕΒΕ 

(Κυπριακό Εμπορι-
κό & Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο) υ-
ποστηρίζουν το 
άνοιγμα της ακ-
τοπλοϊκής σύνδε-
σης Ελλάδας –  
Κύπρου, αφού, 
όπως δηλώνουν, 
παρότι δεν θα μει-
ώσει αισθητά τις 
τιμές των αεροπο-
ρικών εισιτηρίων, 
αναμένεται, ωστό-
σο, να προσελκύ-
σει μια νέα μερίδα 
ταξιδιωτών, εκεί-
νων που αποφεύ-
γουν τις αεροπορι-
κές μετακινήσεις. 


