
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια  

& το Κλίμα 2021-2030 

Ανοιχτή δημόσια συ-
ζήτηση για το Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης της 
Κύπρου για την Ενέρ-
γεια & το Κλίμα 2021-
2030 διοργάνωσε η 
Πολυτεχνική Σχολή 
του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Το Σχέδιο, 
που έχει τεθεί σε δη-
μόσια διαβούλευση 
από τον περασμένο 
Οκτώβριο, θα πρέπει 
να κατατεθεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έως τις 31.12.2029. 

Το Σχέδιο προβλέπει 
μείωση των εκπομ-
πών των αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 
24% έως το 2030, με 
έτος βάσης το 2005. 
Επίσης, οι κυπριακές 

εκπομπές θα πρέπει 
να μειωθούν κατά 
43% ανά βιομηχανική 
μονάδα ως το 2030 
για τους τομείς της 
ηλεκτροπαραγωγής, 
της τσιμεντοβιομηχα-
νίας και της κεραμο-
ποιίας και κατά 30% 
για τους υπόλοιπους 
οικονομικούς τομείς 
(άλλες μορφές ενέργε-
ιας, μεταφορές, γεωρ-
γία, κτηνοτροφία, 
στερεά – υγρά απόβ-
λητα, ψυκτικά αέρια). 
Τέλος, τα κυπριακά 
δικαιώματα προς δη-
μοπράτηση, βάσει του 
Ευρωπαϊκού Συστή-
ματος Εμπορίας Δικαι-
ωμάτων Εκπομπών, 
υπολογίζονται σε 15 

εκ. Ευρώ για την περί-
οδο 2021-30 και μπο-
ρούν δυνητικά να επι-
φέρουν στην χώρα 
έσοδα που αγγίζουν 
τα 15 εκ. Ευρώ. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει νομοσχέδιο για 
την καταπολέμηση φοροδιαφυγής 

Στην έγκριση    νο-
μοσχεδίου που        
αποσκοπεί στην πά-
ταξη της φοροδιαφυ-
γής, μέσω της ενίσχυ-
σης της δυνατότητας 
άσκησης      αποτε-
λεσματικού φορολο-
γικού ελέγχου και της 
φοροεισπρακτικής 
ικανότητας του κρά-
τους προχώρησε το 

Υπουργικό Συμβούλι-
ο. 

Το νομοσχέδιο προβ-
λέπει την υποχρέωση 
υποβολής φορολογι-
κής δήλωσης για 
όλους όσους έχουν 
εισόδημα ακόμη και 
κάτω του αφορολό-
γητου ορίου των 19,5 
χιλιάδων Ευρώ, την 
ενίσχυση των ηλεκ-

τρονικών πληρωμών 
μέσω της θέσπισης 
υποχρέωσης των επι-
χειρήσεων παροχής 
αγαθών και υπηρεσι-
ών να δέχονται πλη-
ρωμές με κάρτες και 
την ποινικοποίηση 
της μη πληρωμής βε-
βαιωμένου φόρου 
εισοδήματος, όπως 
ήδη προβλέπεται για 
την μη απόδοση ΦΠΑ. 
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Το σχέδιο προβλέπει 
μείωση των κυπρια-
κών εκπομπών CO2 
κατά 24 έως το 2030. 



Διατήρηση του ρυθμού ανάπτυ-
ξης σε υψηλά επίπεδα, παρά 
την σχετική επιβράδυνση λόγω 
εξωγενών παραγόντων, προβ-
λέπει η ΕΕ για την Κύπρο. Σύμ-
φωνα με τις τελευταίες προβλέ-
ψεις, η οικονομική ανάπτυξη θα 
ανέλθει σε 2,9% το 2019, 2,6% 
το 2020 και 2,3% το 2021, με 
κύριο κινητήριο μοχλό την εσω-
τερική ζήτηση.  

Θετικές θα είναι οι εξελίξεις, 
σύμφωνα με την Επιτροπή, και 
στον τομέα της ανεργίας 
(μείωση από 7,2% το 2019 σε 

6,3% το 2020 και 5,7% το 
2021), λόγω των υψηλών πο-
σοστών απασχόλησης σε κλά-
δους όπως 
οι κατασκε-
υές και ο 
τουρισμός. 
Από την 
άλλη, ανι-
σομέρεια 
παρατηρεί-
ται στην 
αύξηση 
των αποδο-
χών, που 
είναι εντο-

νότερη στο δημόσιο τομέα. Το 
δημόσιο χρέος θα αποκλιμακω-
θεί περαιτέρω σε 93,8% το 

2019, 87,8% το 
2020 και 81,8% 
το 2021. Ο πλη-
θωρισμός θα πα-
ραμείνει σε χα-
μηλά επίπεδα 
και θα  συνεχί-
σουν να καταγ-
ράφονται δημο-
σιονομικά  πλεο-
νάσματα.  

ήταν οι προηγού-
μενες προβλέψε-
ις).  

Σύμφωνα με τις 
νέες προβλέψεις 
του ΔΝΤ, η ανεργί-
α θα κυμανθεί περί 
το 8% κατά το 
2019 
(προηγούμενη πρόβλεψη 7%) 
και θα περιορισθεί σε 6% το 
2020. Ο πληθωρισμός θα δια-

Σε αναθεώρηση των προβλέψε-
ων που είχε κάνει για την κυπ-
ριακή οικονομία τον περασμένο 
Απρίλιο προέβη το ΔΝΤ, μέσα 
από σχετική δημοσίευση στο 
World Economic Outlook 2019. 
Συγκεκριμένα, εκτιμά ρυθμό 
ανάπτυξης του κυπριακού ΑΕΠ 
της τάξης του 3,1% και περαι-
τέρω επιβράδυνση της τάξης 
του 2,9% για το 2019 (έναντι 
3,5% και 3,3% αντίστοιχα που 

μορφωθεί το 2019 
σε 0,8% (έναντι 
πρόβλεψης 0,5% 
τον Απρίλιο) και 
1,6% το 2020. Το 
έλλειμμα του ισο-
ζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών θα 
ανέλθει σε 7,8% 

του ΑΕΠ το 2019 
(προηγούμενη πρόβλεψη 7,3%) 
και 7,5% το 2020. 
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Φθινοπωρινές προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο 

Αναθεώρηση προβλέψεων για την κυπριακή οικονομία από ΔΝΤ  

Οικονομικές - Επιχειρηματικές Ειδήσεις Κύπρου  

την ίδια χρονική περίοδο,  ήταν 
η Λεμεσός για τις μονοκατοικίες 
(+4,5%) και η Λάρνακα για τα 
διαμερίσματα (+9,5%). Η 
άνοδος των τιμών κατοικιών 

συμβαδίζει με την αύξηση των 
πωλητηρίων εγγράφων ακινή-
των (+36,4% το β’ τρίμηνο 
2019 σε ετήσια βάση), την αύ-
ξηση του δείκτη παραγωγής 
στις κατασκευές (+20,1% το α’ 
τρίμηνο 2019 σε ετήσια βάση) 
και την ταυτόχρονη  μείωση της 
ανεργίας στον τομέα κατασκευ-
αστικής δραστηριότητας. 

Ανοδική η πορεία του Δείκτη Τιμών Κατοικιών 

Ανοδικά εξακολούθησε να κινεί-
ται ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών, 
σύμφωνα με την τελευταία τρι-
μηνιαία έκδοση της Κεντρικής 
Τράπεζας Κύπρου. Η αύξηση 
που κατέγραψε ο Δείκτης κατά 
το α’ τρίμηνο του 2019 ήταν της 
τάξης του +2,7% έναντι του αν-
τιστοίχου τριμήνου του 2018.  

Οι πόλεις όπου σημειώθηκε η 
μεγαλύτερη αύξηση τιμών, κατά 

Η Λεμεσός και η Λάρνακα ήταν 

οι πόλεις με την μεγαλύτερη 

τριμηνιαία αύξηση τιμών στις 

κατοικίες για το α’ τρίμηνο του 

2019 

Σε 2,9% αναμένεται να ανέλθει, 
σύμφωνα με την Επιτροπή, η οικο-
νομική ανάπτυξη για την Κύπρο το 
2019.  



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

Στην ιταλική doValue S.p.A. ανέ-
θεσε η Alpha Bank Group την 
διαχείριση του χαρτοφυλακίου 
μη εξυπηρετούμενων δανείων 
(ΜΕΔ) καθώς και ακίνητων πε-
ριουσιακών στοιχείων της Al-
pha Bank Κύπρου, συνολικού 
ύψους 3,2 δισ. Ευρώ.  

Η σχετική συμφωνία που υπογ-
ράφτηκε μεταξύ των δυο πλευ-
ρών προβλέπει την σύσταση 
μιας εξειδικευμένης εταιρείας 
διαχείρισης ΜΕΔ στην Κύπρο, 

ενώ ως χρονοδιάγραμμα για την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής 
ορίστηκε το πρώτο τρίμηνο του 
2020.  

Η doValue έχει εξαγοράσει το 
πλειοψηφικό πακέτο της ισπα-
νικής Altamira Group, η θυγατ-
ρική της οποίας η Altamira Cy-
prus έχει αναλάβει την διαχείρι-
ση μεγάλου μέρους των ΜΕΔ 
της Κυπριακής Εταιρείας Διαχε-
ίρισης Περιουσιακών Στοιχείων 
(ΚΕΔΙΠΕΣ). 

ελληνικά προϊόντα στην κυπρι-
ακή αγορά (χρώματα,   πλακά-
κια). Ο εκτιμώμενος αριθμός 
των επισκεπτών ήταν 35 χιλιά-
δες. 

Σε παράπλευρο χώρο έλαβε 
χώρα ταυτόχρονα η Παγκύπρια 
Αγροτική Έκθεση, που διοργα-
νώθηκε επίσης από την Display 
Art, σε συνεργασία με το κυπρι-
ακό Υπουργείο Γεωργίας, Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος. Στην συγκεκριμένη 
έκθεση συμμετείχαν περί τις 25 

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά 
διοργανώθηκε στην Λευκωσία 
η τριήμερη Έκθεση «Ιδανική 
Κατοικία», η οποία, με διοργα-
νωτή την Display Art,            
συγκέντρωσε 62 εκθέτες, στις 
κατηγορίες δομικών υλικών, 
επίπλων, διακοσμητικών, κλι-
ματιστικών, θερμαντικών και 
αυτοματισμού. Στην έκθεση 
συμμετείχαν πέντε ελληνικές 
εταιρίες (προϊόντα ξύλου, συσ-
τήματα σκίασης, φίλτρα νερού, 
έπιπλα κουζίνας) και τοπικές 
επιχειρήσεις που διανέμουν 

επιχειρήσεις εκ των οποίων δύο 
ελληνικές (τυροκομικά και γε-
ωργικά χημικά). 

Συνεργασία Alpha Bank με ιταλική doValue για μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

Έκθεση Ιδανική Κατοικία 2019  

τα» (43η από 63η θέση πέρυσι), 
την «υγεία» (13η από 23η θέση), 
τις «δεξιότητες» (32η από 33η), 
το «χρηματοοικονομικό σύστη-
μα» (76η από 95η) και την 

«ικανότητα στην καινοτομί-
α» (43η από 45η). Αντίθετα, σε 
χαμηλότερη από πέρυσι θέση 
κατετάγη η Κύπρος στους πυ-
λώνες «υποδομές» (48η από 
43η), «υιοθέτηση ICT» (58η από 
33η), «αγορά προϊόντων» (33η 
από 26η), «εργασίας» (35η από 
28η) και «δυναμισμού της επι-
χειρηματικότητας» (37η από 
34η το 2018). 

Στην 44η θέση η Κύπρος στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας 

Στην 44η θέση μεταξύ 141 χω-
ρών παρέμεινε η Κύπρος στην 
κατάταξη του Παγκόσμιου Οι-
κονομικού Forum για την αντα-
γωνιστικότητα.  

Όσον αφορά στους επιμέρους 
πυλώνες της κατάταξης, η  
Κύπρος παρουσίασε βελτίωση   
στους «θεσμούς» (31η από 37η 
θέση το 2018), την 
«μακροοικονομική σταθερότη-

Η Κύπρος παρουσίασε ετήσια 

βελτίωση, μεταξύ άλλων, 

στους δείκτες της 

μακροοικονομικής 

σταθερότητας και της υγείας. 
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Η συμφωνία προβλέπει την  
σύσταση μιας εξειδικευμένης 
εταιρείας διαχείρισης ΜΕΔ στην 
Κύπρο εντός του 2020. 



Την σύναψη συμφωνίας με την 
γερμανική αεροπορική εταιρία 
Condor για την πραγματοποίη-
ση οκτώ νέων εβδομαδιαίων 
πτήσεων που θα συνδέουν την 
Πάφο με τη Φρανκφούρτη, το 
Μόναχο, το Ντίσελντορφ και τη 
Λειψία ανακοίνωσαν το Υφυπο-
υργείο Τουρισμού και η εταιρεί-
α διαχείρισης των αεροδρομίων 
Λάρνακας και Πάφου, Hermes 
Airports.  

Η συμφωνία εντάσσεται στις 
προσπάθειες του Υφυπουργεί-
ου Τουρισμού να ενισχύσει την 

αεροπορική συνδεσιμότητα της 
Κύπρου και να αυξήσει τον ει-
σερχόμενο τουρισμό, ο οποίος 
διέρχεται περίοδο στασιμότη-
τας. Σε σχετική ανακοίνωσή 
του, το Υφυπουργείο Τουρισμο-
ύ επισημαίνει πως η νέα συνερ-
γασία θα συμβάλει όχι μόνο 
στην αύξηση των τουριστικών 
ροών αλλά και στην απεξάρτη-
ση της χώρας «από συγκεκριμέ-
νες αγορές και μικρό αριθμό 
οργανωτών ταξιδιών», όπως 
επίσης και στην επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου.  

Οι νέες πτήσεις, που αναμένε-

ται να ξεκινήσουν στις 12 Δε-

κεμβρίου τ.έ., εκτιμάται ότι θα 

συμβάλουν στην διαμόρφωση 

της συνολικής διαθεσιμότητας 

των αεροπορικών θέσεων της 

εταιρείας από Κύπρο σε 1,12 

εκ. για το έτος 2020 (+6% συγ-

κριτικά με το 2019). 

Την έναρξη δυο νέων εβδομα-

διαίων πτήσεων (κάθε Πέμπτη 

και Κυριακή), που θα συνδέουν 

την Πάφο με την Αθήνα, ανακο-

ίνωσε η Aegean Airlines, στο 

πλαίσιο της επέκτασης του   

υφιστάμενου αεροπορικού   

δικτύου της στην Κύπρο.  
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Η Condor Airlines ξεκινά πτήσεις από το αεροδρόμιο της Πάφου 

Νέες πτήσεις της Aegean Airlines από Πάφο προς Αθήνα 

Οικονομικές - Επιχειρηματικές Ειδήσεις Κύπρου  

Η εν λόγω πρωτοβουλία, που 
χρηματοδοτείται από εθνικούς 
και ιδιωτικούς πόρους, αποσκο-
πεί στο να ενθαρρύνει την μείω-
ση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 8% τουλά-

χιστον ανά κυπριακή επιχείρη-
ση μέχρι το 2030. Προκειμένου 
να συμμετέχουν σε αυτήν, οι 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα 
πρέπει να υπογράψουν Εθελον-
τική Δέσμευση για το Κλίμα και, 
στην συνέχεια, να αναλάβουν 
συναφείς δράσεις. Από τις 64 
κυπριακές επιχειρήσεις που α-
νέλαβαν αυτήν την δέσμευση 
για την περίοδο 2018-2019, δι-
ακρίθηκαν οι K Energy Karan-
tonis Group (βιομηχανικοί αυ-

1
η
 Απονομή Επιχειρηματικών Βραβείων Business4Climate 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπο-
ρίου & Βιομηχανίας, η Ομοσπον-
δία Εργοδοτών & Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ) και το Ενεργειακό Γρα-
φείο Κύπρου συνδιοργάνωσαν 
στην Λευκωσία την 1η τελετή 
απονομής των επιχειρηματικών 
βραβείων Business4Climate, με 
στόχο την ανάδειξη της συνεισ-
φοράς των κυπριακών επιχει-
ρήσεων στην καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής, μέσα 
από την βέλτιστη ενεργειακή 
απόδοση.  

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να 

ενθαρρύνει την μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

κατά 8% τουλάχιστον ανά 

κυπριακή επιχείρηση μέχρι το 2030.  

Οι νέες πτήσεις θα συνδέουν 
την Πάφο με τη Φρανκφούρτη, 
το Μόναχο, το Ντίσελντορφ και 
την Λειψία  



Πρόγραμμα BERLIN για την ενεργειακή αποδοτικότητα εκπαιδευτικών 
κτιρίων 

  

 

Πρεσβεία της Ελλάδας 

στην Κύπρο 
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Γραφείο Οικονομικών & 

Εμπορικών Υποθέσεων 

Deloitte Κύπρου.  

Κατά την παρουσίαση του 
προγράμματος τονίσθηκε η 
σημασία του ερευνητικού 
σχεδίου για την ενσωμάτωση 
και διείσδυση των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας στην 
οικονομί-
α αλλά 
και την 
εκπαίδε-
υση της 
κοινωνί-
ας στη 
χρήση 
ΑΠΕ, δε-
δομένου 
ότι τα 
κτίρια 
που πρό-
κειται να 
αναβαθ-
μισθούν 
στις τέσ-
σερεις συμμετέχουσες χώρες 

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
πραγματοποιήθηκε η επίση-
μη παρουσίαση του ερευνη-
τικού προγράμματος 
«Οικονομικά αποδοτική ανα-
μόρφωση δημοσίων κτιρίων 
σε έξυπνα και ανθεκτικά να-
νοδίκτυα με χρήση αποθήκε-
υσης» (BERLIN). Το BERLIN 
χρηματοδοτείται κατά 90% 
(2,5 εκ. Ευρώ) από το ευρω-
παϊκό Πρόγραμμα Διασυνο-
ριακής Συνεργασίας Μεσογε-
ιακής Λεκάνης ENI CBC Med 
2014-2020. Στο έργο, το οπο-
ίο συντονίζει η ερευνητική 
μονάδα ενεργειακής αειφορί-
ας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίο-
υ, συμμετέχουν τα Πανεπισ-
τήμια Δυτικής Μακεδονίας, 
Cagliari (Ιταλία) και Ben 
Gurion (Ισραήλ), οι Δήμοι 
Κοζάνης, Eilat και Hevel Eilot 
(Ισραήλ), Ussaramanna 
(Ιταλία), η Αυτόνομη Περιφέ-
ρεια της Σαρδηνίας και η 

είναι σχολικά ή πανεπιστημι-
ακά. Παράλληλα, προσδοκά-
ται ότι τα αποτελέσματα ε-
φαρμογής των τεχνικών ερ-
γαλείων θα προσελκύσουν το 
επενδυτικό ενδιαφέρον του 
ιδιωτικού τομέα. 

Το BERLIN χρηματοδοτείται κατά 90% από το ευ-
ρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Μεσογειακής Λεκάνης ENI CBC Med 2014-2020 και 
αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση εκπαιδευτικών 
κτιρίων σε τέσσερις χώρες. 

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 


