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Στα πλαίσια των εργασιών της Έκτης Συνόδου της Κυπρο-Ρωσικής ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής 

για Οικονοµική Συνεργασία, υπογράφτηκε σήµερα Πρωτόκολλο το οποίο αποσκοπεί, µεταξύ 

άλλων, στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών και στην περαιτέρω ενίσχυση και 

ανάπτυξη της συνεργασίας στους τοµείς της οικονοµίας, του εµπορίου, του τουρισµού, των 

µεταφορών, της υγείας, της παιδείας κ.ά. 

 

Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν από µέρους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ο Υπουργός Οικονοµικών 

κ. Χαρίλαος Σταυράκης και απο µέρους της Ρωσικής Οµοσπονδίας ο Υφυπουργός Οικονοµικής 

Ανάπτυξης, κ. Μanylov Igor Yevgnievich, o οποίος ηγήθηκε της Ρωσικής αντιπροσωπείας. 

 

Μιλώντας κατά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ο κ. Σταυράκης αναφέρθηκε στο  γεγονός ότι 

οι στενοί δεσµοί φιλίας και συνεργασίας µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της Ρωσικής 

Οµοσπονδίας έχουν αρθεί τα τελευταία χρόνια σε ψηλότερο επίπεδο. Αυτό είναι εµφανές στην 

αυξηµένη συνεργασία και  κατανόηση που επιδεικνύεται µεταξύ των δύο κρατών και στην 

σύγκλιση των επιδιώξεων τους στον πολιτικό τοµέα. Ο κ. Σταυράκης εξέφρασε επίσης την 

ικανοποίηση του για το πνεύµα συνεργασίας και καλής θέλησης που επιδείχθηκε κατά τη 

διάρκεια των συνοµιλιών, τονίζοντας ότι το Πρωτόκολλο που υπογράφτηκε θα συµβάλει 

αναµφίβολα στην περαιτέρω ανάπτυξη και διαφοροποίηση των οικονοµικών και άλλων σχέσεων 

µεταξύ των δύο χωρών.  Επίσης ανέφερε ότι οι συνοµιλίες που είχαν οι δύο αντιπροσωπείες 

προετοιµάζουν το έδαφος για την επικείµενη επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της Ρωσικής 

Οµοσπονδίας κ. Dmitri Medvedev τον ερχόµενο µήνα. 

 

Κατά τη διάρκεια των συνοµιλιών τους οι δύο Πλευρές επιβεβαίωσαν την ύπαρξη δυνατοτήτων 

για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας σε υφιστάµενους και σε νέους τοµείς όπως αυτοί 

του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, των τραπεζικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών υγείας, της 



ενέργειας, της ιατρικής έρευνας και της συνεργασίας για ανάπτυξη περιφερειακών κέντρων της 

Ρωσικής Οµοσπονδίας. Τονίστηκε επίσης η ύπαρξη ευνοϊκών προϋποθέσεων για την αύξηση των 

εµπορικών συναλλαγών και την ενδυνάµωση της συνεργασίας σε θέµατα επενδύσεων, 

τουρισµού και µεταφορών. 

 

Στην τελετή της υπογραφής παρέστησαν ο Πρέσβης της Ρωσικής Οµοσπονδίας στην Κύπρο κ. 

Vyacheslav Shumskiy και τα µέλη των δύο Αντιπροσωπειών. 

 

 


