
Σε έναν από τους 30 αντα-

γωνιστικότερους τουριστι-

κούς προορισμούς θα πρέ-

πει να αναδειχθεί η Κύπρος 

ως το 2030, σύμφωνα με 

τους στόχους της νέας 

10ετούς Εθνικής Στρατηγι-

κής για τον Τουρισμό, με 

ετήσια συνεισφορά του το-

μέα στην οικονομία ύψους 

4,5 δισ. Ευρώ έναντι 2,9 που 

είναι σήμερα. Η νέα στρα-

τηγική περιλαμβάνει περιο-

ρισμό της εποχικότητας, 

τουριστική ανάπτυξη των 

ορεινών περιοχών, έμφαση 

σε ποιοτικές τουριστικές 

υπηρεσίες, χρήση της ψηφι-

ακής τεχνολογίας και ενίσ-

χυση της εικόνας της χώρας 

ως προορισμού με περιβαλ-

λοντικές ευαισθησίες. 

Ο Υφυπουργός Τουρισμού, 

κ. Σ. Περδίος, ανέφερε ότι 

εντός των επόμενων μηνών 

θα ανακοινωθεί το νέο 

branding της Κύπρου ενώ, 

ως προς την πορεία των 

αφίξεων, προέβλεψε σταθε-

ρότητα κατά τα έτη 2020 – 

2021. 

Η Εθνική Στρατηγική για τον κυπριακό Τουρισμό 2020 - 2030 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια & το Κλίμα 

Το Υπουργικό Συμβούλιο 

ενέκρινε το Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για την Ενέργεια & 

το Κλίμα για την περίοδο 

2020 – 2030, συνολικού 

κόστους υλοποίησης 1,3 δισ. 

Ευρώ. Τα μέτρα που προβ-

λέπει το Σχέδιο επικεντρώ-

νονται στον τομέα των με-

ταφορών, με την εφαρμογή 

σχεδίων βιώσιμης κινητικό-

τητας και ευρείας χρήσης 

της ηλεκτροκίνησης. 

Όπως δήλωσε ο Υπουργός 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπ-

τυξης & Περιβάλλοντος, κ. 

Κ. Καδής, η πλήρης υλοποί-

ηση του Σχεδίου θα καλύψει 

την υψηλή δαπάνη του, επι-

φέροντας καθαρό όφελος 

για την κυπριακή οικονομία 

που ανέρχεται σε μισό δισ. 

Ευρώ. 
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Ως το 2030, η ετήσια 

συνεισφορά του τουρισ-

μού στην κυπριακή οι-

κονομία θα πρέπει να 

ανέρχεται σε 4,5 δισ. 

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα για τα ξενοδοχεία Ελλάδας - Κύπρου 

Στη μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου 

στον ξενοδοχειακό τομέα 

Ελλάδας και Κύπρου αποσ-

κοπεί τo Πρόγραμμα Hotel-

s4Climate, το οποίο παρου-

σιάστηκε στη Λευκωσία 

από την Ομοσπονδία Εργο-

δοτών & Βιομηχάνων. Το 

πρόγραμμα, που χρηματο-

δοτείται από το γερμανικό 

ταμείο για το κλίμα EUKI, 

καλύπτει δράσεις όπως η 

αξιολόγηση της υφιστάμε-

νης ενεργειακής κατάστα-

σης, η προβολή και διάδοση 

καλών πρακτικών μέσω 

προγραμμάτων κατάρτισης 

των εργαζομένων καθώς 

και η δημιουργία διαδικτυ-

ακής βάσης ανταλλαγής 

πληροφοριών. 
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Στο συνολικό ποσό των 

1,75 δισ. Ευρώ ανέρχονται 

τα δυο νέα ευρωπαϊκά 

ομόλογα ΕΜΤΝ που εξέ-

δωσε η    Κύπρος, ένα δε-

καετούς κι ένα εικοσαετο-

ύς διάρκειας. Η προσφο-

ρά που υπήρξε για τα νέα 

ομόλογα ήταν επταπλάσι-

α, αγγίζοντας τα 13 δισ. 

Ευρώ. 

Μέρος του αντληθέντος 

ποσού θα διοχετευτεί 

στην πρόωρη αποπληρω-

μή του δανείου ύψους 691 

εκ. Ευρώ, το οποίο είχε 

λάβει η Κύπρος από το 

ΔΝΤ, όπως εξήγησε ο Υ-

πουργός Οικονομικών, κ. 

Κωνσταντίνος Πετρίδης. 

Το γεγονός αυτό θα επι-

φέρει εξοικονόμηση τό-

κων 15 εκ. αλλά και ενίσ-

χυση της εικόνας της χώ-

ρας στη διεθνή κεφαλαια-

γορά. 

Σύμφωνα με την κα Υφυ-

πουργό, μετά την γνωστο-

ποίηση της ευρωπαϊκής 

έγκρισης, προβλέπεται να 

προκηρυχθεί άμεσα σχετι-

κός διεθνής διαγωνισμός, 

με σκοπό την ανάθεση της 

γραμμής σε ναυτιλιακή 

εταιρεία.  

Στόχος είναι το δρομολό-

γιο να τεθεί σε λειτουργία 

Εντός του Φεβρουαρίου 

2020 αναμένεται να    

εγκριθεί από την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή Ανταγω-

νισμού (DG COMP) η πα-

ροχή της απαιτούμενης 

κρατικής ενίσχυσης για τη 

λειτουργία της ακτοπλοϊ-

κής σύνδεσης Λεμεσού – 

Πειραιά, όπως ανέφερε η 

Υφυπουργός Ναυτιλίας, κ. 

Νατάσα Πηλείδου.  

το προσεχές καλοκαίρι. 

Η απαιτούμενη κρατική 

ενίσχυση θα ανέρχεται 

ετησίως σε 5 εκ. ευρώ, 

ενώ το εβδομαδιαίο δρο-

μολόγιο, το οποίο θα δι-

αρκεί περίπου 30 ώρες, 

θα περιλαμβάνει ως ενδι-

άμεσο σταθμό την Κρήτη 

ή τη Ρόδο. 

Νέα ευρωπαϊκά ομόλογα ΕΜΤΝ 

Ακτοπλοϊκή σύνδεση Λεμεσού - Πειραιά 

Πώληση ΜΕΔ από Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική 

Κύπρου, κ. Κωνσταντίνος 

Ηροδότου, ο οποίος πρόσ-

θεσε ότι εντός του προσε-

χούς εξαμήνου αναμένε-

ται η πώληση ΜΕΔ συνο-

λικού ύψους 4 δισ. Ευρώ 

από την Τράπεζα Κύπρου 

(2,8 δισ.) και την Ελληνι-

κή Τράπεζα (1,2 δισ.). 

Τον περασμένο Ιούνιο του 

2019, τα ΜΕΔ στο κυπρι-

ακό τραπεζικό σύστημα 

ανέρχονταν σε 8,9 δισ. 

Ευρώ, ποσό το οποίο   

αντιστοιχεί σε ποσοστό 

32% του συνόλου των δα-

νείων. 

Στασιμότητα παρατηρεί-

ται το τελευταίο τετράμη-

νο στην πορεία μείωσης 

των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων (ΜΕΔ), όπως 

ανέφερε στην Επιτροπή 

Οικονομικών της κυπρια-

κής Βουλής ο Διοικητής 

της Κεντρικής Τράπεζας 

Σελ. 2 Δελτίο Οικονομικών Ειδήσεων 

Η πώληση 

ΜΕΔ από την 

Τράπεζα 

Κύπρου και 

την Ελληνική 

θα ανέλθει σε 

4 δισ. Ευρώ 

Η προσφορά στα 

νέα ομόλογα ήταν 

επταπλάσια, αγγί-

ζοντας τα 13 δισ.  



Η Κύπρος έχει πετύχει, 

από το 2018, τον βασικό 

υποχρεωτικό στόχο του 

13% στη συνολική χρήση 

ΑΠΕ στην ενέργεια και 

σήμερα από τις ΑΠΕ προ-

έρχεται το 14% της ακα-

θάριστης τελικής κατανά-

λωσης ενέργειας. Αυτό 

δήλωσε ο Υπουργός Ενέρ-

γειας, Εμπορίου & Βιομη-

χανίας, κ. Γ. Λακκοτρύ-

πης, στην Επιτροπή Ενέρ-

γειας της κυπριακής Βου-

λής. Ο κ. Υπουργός ανέ-

φερε επίσης ότι ο στόχος 

για τη συμμετοχή των Α-

ΠΕ στις ανάγκες θέρμαν-

σης – ψύξης κατά 23% 

έχει υπερκαλυφθεί, αφού 

σήμερα η εν λόγω συμμε-

τοχή ανέρχεται σε 37%. 

Ταυτόχρονα, η απόκλιση 

από τον στόχο ηλεκτρο-

παραγωγής από ΑΠΕ 

(10% σήμερα έναντι στό-

χου 16%) αναμένεται να 

υπερκαλυφθεί εντός του 

έτους. 

Προβληματική, ωστόσο, 

παραμένει η επίτευξη του 

στόχου συμμετοχής των 

ΑΠΕ κατά 10% στον τομέ-

α των μεταφορών, που 

ανέρχεται σήμερα σε μό-

λις 5%. Ως αποτελεσματι-

κότερος τρόπος βελτίωσης 

του εν λόγω δείκτη προκ-

ρίθηκε η πρόσμιξη   βιο-

καυσίμων, η οποία, μετα-

ξύ άλλων, εκτιμάται ότι θα 

διευκολύνει και τον 

έλεγχο προμήθειας υγρών 

καυσίμων από τα κατεχό-

μενα. 

προϊόντων, ενώ σημαντι-

κό μέρος από αυτές έχουν 

ήδη παρουσία στην κυπρι-

ακή αγορά. 

Στο πλαίσιο της Έκθεσης, 

τα εγκαίνια της οποίας 

τέλεσε ο Υφυπουργός  

Τουρισμού, κ. Σάββας 

Περδίος, πραγματοποιή-

Διοργανώθηκε στη Λευ-

κωσία η πρώτη εξειδικευ-

μένη έκθεση εξοπλισμού, 

προϊόντων και υπηρεσιών 

για τουριστικές μονάδες. 

 Οι 34 ελληνικές εταιρείες 

που συμμετείχαν στην 

έκθεση (από σύνολο 98) 

κάλυπταν ευρύ φάσμα 

θηκαν, εκτός των άλλων, 

παρουσιάσεις εταιρειών 

για τις ψηφιακές   πωλή-

σεις, τους αυτοματισμούς 

στον τομέα των   ξενοδο-

χείων και τον εξοπλισμό 

των τουριστικών μονά-

δων. 

Οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της Κύπρου για τις ΑΠΕ 

Έκθεση Hospitality Expo Cyprus 

Εγκαίνια καταστήματος Best Value στη Λεμεσό 

πρότυπα του “Metro Cash 

and Carry”, απευθύνεται 

αποκλειστικά σε επαγγελ-

ματίες του κλάδου 

HORECA (εστιατόρια, 

bar, ξενοδοχεία,  ζαχα-

ροπλαστεία). Στεγάζεται 

σε ιδιόκτητο κτίριο του 

Ομίλου, το οποίο κτίστηκε 

βάσει αυστηρών περιβαλ-

λοντικών προτύπων με 

έμφαση στην εξοικονόμη-

ση ενέργειας.  

Τα εγκαίνια του νέου κα-

ταστήματος   πραγματο-

ποίησε ο Δήμαρχος Λεμε-

σού, κ. Νίκος Νικολαΐδης. 

Στην πρώτη του επένδυση 

εκτός Ελλάδας, ύψους 10 

εκ. Ευρώ, προχώρησε ο 

όμιλος ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, 

ανοίγοντας κατάστημα 

χονδρικής πώλησης με 

την επωνυμία «Best Value 

για Επαγγελματίες» στη 

Λεμεσό. Το κατάστημα, 

που θα λειτουργεί κατά τα 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

Το νέο 

κατάστημα 

αποτελεί 

την πρώτη 

επένδυση 

του METΡΟ 

ΑΕΒΕ εκτός 

Ελλάδας 

Σελ. 3 

Σήμερα, από τις ΑΠΕ 

προέρχεται το 14% 

της ακαθάριστης τελι-

κής κατανάλωσης 

ενέργειας της Κύπρου 


