
 

Στην υπογραφή συμ-

φωνίας με την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επεν-

δύσεων (ΕΤΕΠ) προέ-

βη το κυπριακό Υπο-

υργείο  Οικονομικών, 

με στόχο την παροχή 
δανείου ύψους 40 εκ. 

Ευρώ για την χρημα-

τοδότηση επενδύσεων 

στους τομείς της ενερ-

γειακής αποδοτικότη-

τας κτιρίων και Ανα-
νεώσιμων  Πηγών  Ε-

νέργειας  (ΑΠΕ).  Η 

συμφωνία  προβλέπει 

την σύσταση Ταμείου, 

το οποίο θα χορηγεί, 
μέσω  των  συμμετε-

χόντων  χρηματοπισ-

τωτικών  ιδρυμάτων, 

δάνεια  με  ευνοϊκούς 

όρους σε μικρομεσαί-

ες επιχειρήσεις, νοι-

κοκυριά  και  Αρχές 
Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης.  

Το Ταμείο εκτιμάται 

ότι  θα  διαχειρίζεται 

συνολικά  120  εκ. 

Ευρώ,  τα  οποία θα 

προέρχονται  τόσο 
από το προαναφερό-

μενο δάνειο όσο και 

από το Επιχειρησια-

κό  Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα 

& Αειφόρος Ανάπτυ-
ξη 2014 - 2020» της 

ΕΠΣΑ καθώς και α-

πό τις ίδιες τις τρά-

πεζες που θα αποφα-

σίσουν  να  συμμετέ-
χουν στο Ταμείο. 
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Νέο εθνικό πρόγραμμα για την αύξηση των εξαγωγών χαλλουμιού 

Συμφωνία  Υπουργείου  Οικονομικών  με  ΕΤΕΠ  για  τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Το Agricygen αφορά την 

αύξηση της παραγωγής 
του  αιγοπρόβειου  γά-

λακτος και των ζωοτρο-

φών και την οικολογική 

αναβάθμιση των κυπρι-

ακών εδαφών, μέσα από 
την χρήση μικροβιακών 

σκευασμάτων,  σε  αντι-

κατάσταση  των  λιπασ-

Το Υπουργικό Συμβού-

λιο  ενέκρινε  πρόταση 
του Υπουργού Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος,  κ.Κ. 

Καδή, για την χρηματο-

δότηση του προγράμμα-
τος  Agricygen,  συνολι-

κού προϋπολογισμού 10 

εκ. Ευρώ.  

μάτων. Απώτερος στόχος 

του είναι η αύξηση της 
παραγωγής  και  –κατ’ 

επέκταση - των εξαγω-

γών  χαλλουμιού.  Τα 

έσοδα από τις τελευταί-

ες,  μάλιστα,  εκτιμάται 
ότι θα αυξάνονται κατά 

33,6 εκ. Ευρώ ετησίως.   

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Λευκωσία  

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 
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Η συμφωνία προβλέπει την 
σύσταση Ταμείου, το οποίο θα 
χορηγεί δάνεια με ευνοϊκούς 
όρους σε μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, νοικοκυριά και Αρχές 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 



Σε συνέντευξη που πα-

ραχώρησε σε ημερήσια 
εφημερίδα μετά την α-

νακοίνωση  του  κυβερ-

νητικού  ανασχηματισ-

μού, ο πρώην Υπουργός 

Οικονομικών, κ. Χ. Γε-
ωργιάδης,  αναφέρθηκε, 

μεταξύ άλλων, στην δια-

χείριση του θέματος της 

Συνεργατικής  Κυπρια-

κής Τράπεζας και στον 

αποφασιστικό ρόλο που 
αυτό διαδραμάτισε στην 

αναβάθμιση της χώρας 

από τους διεθνείς οίκο-

υς  αξιολόγησης.  Ανα-

φέρθηκε,  επίσης,  στην 
επίδραση της οικονομι-

κής  κρίσης  του 

2013 στην κυπρια-
κή κοινωνία, επιση-

μαίνοντας  ότι  η 

πλειονότητα  των 

πολιτών στηρίζει την 

πολιτική  σταθερής 
και  αξιόπιστης  οι-

κονομικής  πολιτι-

κής. Ευχαριστώντας 

τον  απερχόμενο 

Υπουργό, ο Πρόεδ-

ρος της Δημοκρατί-
ας, κ. Ν. Αναστασι-

άδης, σημείωσε ότι 

αυτός οδήγησε την 

κυπριακή οικονομί-

α  από  τη  «βαθιά 
κρίση στην ανάπτυ-

ξη». 

που δραστηριο-

ποιούνται στους 
κλάδους  των 

κρεάτων,  του 

καφέ,  των  φίλ-

τρων νερού, των 

επαγγελματικών 
συστημάτων 

καθαρισμού, 

των  ενδυμάτων 

μαγειρικής  και 

του  λογισμικού 

για  επιχειρήσεις  εστία-
σης. Επιπρόσθετα, αξιό-

λογη ήταν η παρουσία 

ελληνικών αλκοολούχων 

ποτών,  καθώς  αρκετές 

Η  17η  διετής  έκθεση 

γαστρονομίας  και  τρο-
φοδοσίας,  εξοπλισμού 

ξενοδοχείων,  εστιατορί-

ων  και  μαζικής  εστία-

σης,  GASTRONOMIA 

HORECA, πραγματοπο-
ιήθηκε  στις  29.11–

01.12  στην  Λευκωσία, 

υπό την αιγίδα του Υφυ-

πουργείου  Τουρισμού, 

προσελκύοντας περίπου 

3.500 επισκέπτες.  

Στην  έκθεση συμμετεί-

χαν 71 κυπριακές και 6 

ελληνικές  επιχειρήσεις 

ελληνικές 

ετικέτες 
κρασιών, 

μπύρας 

και  ούζου 

εκπροσω-

πήθηκαν 
στα περίπ-

τερα  της 

έκθεσης 

από    

Κύπριους 

εισαγωγείς,  ενώ  πραγ-
ματοποιήθηκε και ειδι-

κή παρουσίαση για την 

ελληνική μπύρα. 

Έκθεση γαστρονομίας και μαζικής εστίασης «GASTRONOMIA HORECA» 

Δρώμενα».  Σκοπός  των 

βραβείων είναι η ενθάρ-
ρυνση της νεανικής επι-

χειρηματικότητας, μέσα 

από  την  επιβράβευση 

των νέων επιχειρηματι-

ών. 

Στην εκδήλωση βραβεύ-

τηκαν  εννέα  επιχειρη-

ματίες  που  δραστηριο-

ποιούνται  στους  τομείς 

της διανομής τροφίμων, 

του αγροτουρισμού, της 
παραγωγής  φυσικών 

καλλυντικών, της πλοιο-

διαχείρισης,  της παρα-

γωγής  παραδοσιακών 

αλλαντικών, των διαδικ-
τυακών  -ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών  και  της  α-

νάπτυξης  τεχνολογιών 

blockchain.  

Βράβευση νέων επιχειρηματιών στην Λευκωσία 

Την απονομή βραβείων 

σε επιχειρηματίες κάτω 
των 40 ετών που δρασ-

τηριοποιούνται  στην 

Κύπρο διοργάνωσε, για 

δεύτερη  συνεχόμενη 

χρονιά,  το  Κυπριακό 
Εμπορικό & Βιομηχανι-

κό  Επιμελητήριο,  σε 

συνεργασία με το περιο-

δικό  «Θεσσαλονίκης 

Συνέντευξη πρώην Υπουργού Οικονομικών κ. Χ. Γεωργιάδη 
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Σκοπός  των 
βραβείων 
είναι  η 
ενθάρρυνση 
της  νεανικής 
επιχειρηματι

κότητας, 
μέσα από την 
επιβράβευση 
των  νέων 
επιχειρηματι
ών. 

Ο πρώην Υπουργός αναφέρθηκε 
στην διαχείριση του θέματος της 

Συνεργατικής Κυπριακής Τρά-
πεζας και στον αποφασιστικό 
ρόλο που αυτό διαδραμάτισε 
στην αναβάθμιση της χώρας από 

τους διεθνείς οίκους αξιολόγη-
σης. 



Νομοσχέδιο του Υπουρ-

γείου  Οικονομικών  για 

την σύσταση Υφυπουρ-

γείου  Καινοτομίας  και 

Ψηφιακής  Πολιτικής 

συζητήθηκε στην Κυπρι-

ακή Βουλή. Το νέο Υφυ-

πουργείο θα έχει ως ε-

πικεφαλής  Υφυπουργό 

παρά τω Προέδρω και 

ως αρμοδιότητα την χά-

ραξη και υλοποίηση της 

εθνικής στρατηγικής για 

την έρευνα και την και-

νοτομία,  την  ψηφιακή 

πολιτική, την προώθηση 

της  ηλεκτρονικής  δια-

κυβέρνησης στο δημόσι-

ο,  το εθνικό 

ευρυζωνικό 

πλάνο καθώς 

και την προ-

ώθηση  της 

νεοφυούς 

επιχειρημα-

τικότητας.   

Το Υφυπουρ-

γείο, η σύσ-

ταση  του  ο-

ποίου  ανα-

μένεται να ψηφισθεί το 

2020, πρόκειται να στε-

λεχωθεί με 220 άτομα, 

η  πλειονότητα  των  ο-

ποίων  θα  προέρχεται 

από το Τμήμα Υπηρεσι-

ών  Πληροφορικής  του 

Υπουργείου  Οικονομι-

κών. 

Αίτηση προς τις αρμόδι-

ες κυπριακές αρχές υ-

πέβαλε η Energean, για 

την εισαγωγή και προ-

μήθεια φυσικού αερίου 

στην Κύπρο από το ισ-

ραηλινό  κοίτασμα  στο 

Βόρειο Καρίς, μέσω α-

γωγού μήκους 215 χλμ, 

ο οποίος θα κατασκευ-

αστεί από την ίδια και 

θα μπορεί να τεθεί σε 

λειτουργία  εντός  του 

2021.  

Σύμφωνα με την ανακο-

ίνωση,  η  εταιρεία  έχει 

ήδη ανταλλάξει επιστο-

λές δέσμευσης με τρεις 

ιδιωτικές εταιρείες  που 

έχουν εξασφαλίσει άδεια 

ηλεκτροπαραγωγής στην 

Κύπρο,  με  σκοπό  την 

προμήθεια φυσικού αε-

ρίου  σε  ανταγωνιστικές 

τιμές. 

Πρόταση Energean για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Κύπρο 

Ltd.  

Η  συνολική  επένδυση, 

ύψους 176,2 εκ. Ευρώ, 

χρηματοδοτείται από το 

ευρωπαϊκό  πρόγραμμα 

NER300 με 60,2 εκα-

τομμύρια  Ευρώ,  ενώ 

αναμένεται  να  αρχίσει 

έως τον προσεχή Ιούνιο 

2020 και να ολοκληρω-

θεί εντός του 2026.  

Εκτιμάται ότι, όταν αρ-

χίσει  να λειτουργεί,  το 

ηλιοθερμικό πάρκο θα 

εξασφαλίσει ετήσια εξοι-

κονόμηση από την αγο-

ρά δικαιωμάτων εκπομ-

πών αερίων του θερμο-

κηπίου που υπερβαίνει 

τα 800 εκ. Ευρώ.  

Κατασκευή ηλιοθερμικού πάρκου 50ΜW  

Την χρηματοδότηση κα-

τασκευής ηλιοθερμικού 

πάρκου  στη  περιοχή 

Αθαλάσσας,  ισχύος 

50MW ενέκρινε το Υπο-

υργικό Συμβούλιο,  μέ-

σα από την παραχώρη-

ση  κρατικής  εγγύησης 

ύψους  60  εκ.  Ευρώ 

στην εταιρεία Alfa Medi-

terranean  Enterprises 

Σύσταση Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 
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Η επένδυση 

αναμένεται να 

αρχίσει έως 

τον προσεχή 

Ιούνιο 2020 

και να 

ολοκληρωθεί 

εντός του 

2026. 

Το νέο Υφυπουργείο πρόκειται να 
στελεχωθεί με 220 υπαλλήλους του 
Υπουργείου Οικονομικών. 

Η Energeian προτείνει την 
κατασκευή αγωγού 215 χλμ, 

που θα τεθεί σε λειτουργία 
το 2021 



νανθράκων 

(CHC) και φι-
λοδοξεί να κα-

ταστεί  πλατ-

φόρμα  ανταλ-

λαγής  απόψε-

ων για την ε-
νέργεια  στην 

Νοτιοανατολι-

κή  Μεσόγειο. 

Οι  διοργανω-

τές της προτί-

θενται να προ-
σελκύσουν 

εταιρείες  που 

δραστηριοποι-

ούνται  στον 

τομέα  της  ε-
νέργειας και να προσκα-

Στην Ομοσπονδία Εργο-

δοτών  και  Βιομηχάνων 
στην  Λευκωσία παρου-

σιάσθηκε η προγραμμα-

τιζόμενη   διοργάνωση 

του  Συνεδρίου  EMC 

2020–Cyprus, με αντι-
κείμενο  την  ανάπτυξη 

του τομέα των υδρογο-

νανθράκων στην Ανατο-

λική Μεσόγειο και διορ-

γανωτές  την  ελληνική 

εταιρεία ROTA και την 
ιταλική IES.  

Η EMC τελεί  υπό την 

αιγίδα  του  Υπουργείου 

Ενέργειας,  Εμπορίου 

και Βιομηχανίας με εθ-
νικό ανάδοχο την Κυπ-

ριακή Εταιρεία Υδρογο-

λέσουν  hosted  buyers 

από γειτονικές χώρες.  

Διοργάνωση Συνεδρίου EMC 2020 – Cyprus για τους υδρογονάνθρακες 
στην Ανατολική Μεσόγειο 

Ηλεκτρονικές αγορές στην Κύπρο 

Διοργανωτές του συνεδρίου, που θα 
λάβει χώρα το 2020, θα είναι η ελ-
ληνική εταιρεία ROTA και η ιταλική 
IES. 

Σε 32% ανήλθε,  σύμ-

φωνα με την Eurostat, 
το ποσοστό των Κύπρι-

ων  καταναλωτών  που 

πραγματοποίησαν  η-

λεκτρονικές  αγορές  το 

2018, έναντι ευρωπαϊ-
κού  μέσου  60%.  Το 

κυπριακό ποσοστό πα-

ρέμεινε σταθερό σε σχέ-

ση με το 2017 ενώ κα-

τέγραψε σημαντική αύ-

ξηση κατά την τελευταί-
α  δεκαετία,  αφού  το 

2008 ανερχόταν σε μό-

λις 9%. 

Οι Κύπριοι  καταναλω-

τές  που  πραγματοποι-
ούν διαδικτυακές αγο-

ρές είναι στην πλειονό-

τητα  άνδρες  25-34 ε-
τών, με εργασία μη χει-

ρωνακτική,  κάτοικοι 

πόλεων,  ανήκουν στην 

ηλικιακή  κατηγορία, 

διαθέτουν ανώτερη εκ-
παίδευση  και  είναι 

χρήστες  κινητού τηλε-

φώνου.  

Το σχετικά χαμηλό πο-

σοστό  ηλεκτρονικών 

αγορών  που  καταγρά-
φει η Κύπρος συγκριτι-

κά  με  τον  ευρωπαϊκό 

μέσο όρο συνδέεται με 

το γεγονός ότι οι κύπρι-

οι  καταναλωτές  εξακο-
λουθούν να προτιμούν 

να  επισκέπτονται  οι 

ίδιοι  τα  καταστήματα 
προκειμένου να πραγ-

ματοποιήσουν τις αγο-

ρές τους σε αντίθεση με 

τον μέσο Ευρωπαίο, ο 

οποίος προτιμά τις η-
λεκτρονικές αγορές.  

Ανακοίνωση Astrobank για την εξαγορά Εθνικής Κύπρου 

Η Astrobank Ltd ανα-

κοίνωσε την υπογραφή 
σύμβασης με την Εθνι-

κή  Τράπεζα  Ελλάδος 

(ΕΤΕ),  με  σκοπό  την 

απόκτηση  του  100% 

των  μετοχών  της  Na-
tional Bank of Greece 

(Cyprus),  θυγατρική 

της ΕΤΕ στην Κύπρο. Η 

σύμβαση  συνάφθηκε 

στο πλαίσιο της στρατη-
γικής  της  Astrobank 

για επέκταση στην κυπ-

ριακή αγορά. 


