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Σε τροχιά υλοποίησης το επενδυτικό πρόγραμμα 
«ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» - Έπεσαν οι υπογραφές 

 
Με την Κύπρο να γίνεται και επίσημα η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 
εγκεκριμένο το πλήρες επενδυτικό της πρόγραμμα, έπεσαν οι υπογραφές την 
Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2022, στο χώρο της Κεντρικής Σκηνής του ΘΟΚ στη Λευκωσία, για 
υλοποίηση του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», στην παρουσία 
του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη. Το πρόγραμμα υπογράφηκε από 
την Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Ελίζα 
Φερέιρα και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη. 
 
Όπως ανέφερε στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης, …. 
 
Κατά την παρουσίαση, τόσο η Ευρωπαία Επίτροπος όσο και ο Υπουργός Οικονομικών, 
ανέδειξαν την τεράστια σημασία που έχει για την Κύπρο η έγκριση του προγράμματος με 
επενδύσεις ύψους 1,8 δις ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Πρόκειται, επισήμαναν, για επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, που 
θα αλλάξουν προς το καλύτερο την κυπριακή οικονομία και κοινωνία. 
 
Το Πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά θέτει Θεμέλια Αλλαγής, Ευημερίας, Ισότητας και 
Ανάπτυξης, καταρτίστηκε με γνώμονα την προώθηση της έξυπνης επιχειρηματικότητας, 
της πράσινης ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οφέλη, τα οποία 
όπως τονίσθηκε από τους ομιλητές, αγγίζουν όλες τις πτυχές ανάπτυξης της σύγχρονης 
κοινωνίας. 
 
Η Ευρωπαία Επίτροπος, ανέφερε  πως για την Ευρώπη η συνοχή δεν είναι απλώς μια 
λέξη, αλλά μια πολιτική, μια αρχή και ένας πυλώνας, καθώς επίσης η δύναμη της 
Ευρώπης εξαρτάται από την ενότητά της, και αυτή η ενότητα εξαρτάται από την εσωτερική 
της συνοχή. Επίσης, η κα Φερέιρα ανέδειξε τις τρεις βασικές προτεραιότητες του 
Προγράμματος οι οποίες αποσκοπούν σε: 1) Μια σύγχρονη, καινοτόμο και ψηφιακή 
Κύπρο, 2) Μια πιο πράσινη Κύπρο, με περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια, με βάση τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, 3) Μια πιο δίκαιη Κύπρο, με 
ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη στους νέους και στην τοπική ανάπτυξη. 

 
Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, η ετοιμασία του προγράμματος έγινε στο 
πλαίσιο σειράς συζητήσεων και διαβουλεύσεων με αρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες, 
Φορείς, Οργανισμούς και την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ σ’ ότι αφορά τη 
στρατηγική του, αυτή είναι συμπληρωματική με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, καθώς και άλλων Πολιτικών της Ε.Ε. Το πρόγραμμα, συμπλήρωσε, 
αποσκοπεί στη διαμόρφωση μια εύρωστης και ανταγωνιστικής οικονομίας μέσω έξυπνων 
ψηφιακών και πράσινων επενδύσεων υπό συνθήκες υγιούς απασχόλησης και κοινωνικής 
συνοχής. Αποτυπώνει ακόμη, συνέχισε, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Κύπρου και 



είναι σε εναρμόνιση με τις νέες προτεραιότητες και τους πέντε Στόχους Πολιτικής Ε.Ε. της 
επταετίας. 
Σ’ ότι αφορά την κατανομή του ποσού, ο κ. Πετρίδης σημείωσε ότι οι μεγαλύτεροι πόροι 
θα διατεθούν για σκοπούς κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας, καθώς 
και για ζητήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση υδάτων. Σημαντικά 
ποσά θα διατεθούν επίσης για έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, Απασχόλησης, Βελτίωσης του οδικού δικτύου, Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, 
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Ψηφιοποίησης, Ενέργειας και ΑΠΕ, 
Κυκλικής οικονομίας και Αστικής κινητικότητας. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, προβλήθηκε και μίνι ταινία υπό τον τίτλο «Οι ζωές μας 
αλλάζουν», με τη στήριξη των Ταμείων Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
μέσω της οποίας παρουσιάστηκαν οι μαρτυρίες ανθρώπων που εξηγούν πως οι ζωές 
τους και οι ζωές των συνανθρώπων τους άλλαξαν με τη στήριξη των Ταμείων.   
 
Μετά τις παρουσιάσεις που έγιναν, οι ομιλητές απάντησαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, 
σε σχέση με το πρόγραμμα και τις επενδύσεις που το αφορούν.  
 
Στο τέλος της παρουσίασης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε 
έκθεση συγχρηματοδοτούμενων έργων στο φουαγιέ του Θεάτρου. 


