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Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Αναπτύξεως του Συµβουλίου της Ευρώπης, κ. Rafael Alomar, θα 

πραγµατοποιήσει επίσηµη επίσκεψη στην Κύπρο µεταξύ 1 και 2 ∆εκεµβρίου, 2010.   

 

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στην Κύπρο ο κ. Αlomar θα υπογράψει  τρεις 

Συµφωνίες ∆ανείου, µία ύψους €95 εκ. µεταξύ της Τράπεζας Αναπτύξεως του Συµβουλίου 

της Ευρώπης και της Κυβέρνησης για χρηµατοδότηση της βελτίωσης και ανέγερσης νέων 

σχολικών κτιρίων, µία ύψους €40 εκ. του ∆ήµου Λευκωσίας για χρηµατοδότηση του 

αναπτυξιακού προγράµµατος του ∆ήµου και η τρίτη δόση ύψους €15 εκ. για 

χρηµατοδότηση του αποχετευτικού συστήµατος Πάφου.  

 

Η υπογραφή των Συµφωνιών ∆ανείου θα γίνει στο Υπουργείο Οικονοµικών στις 2 

∆εκεµβρίου, 2010 και ώρα 10:30 π.µ..  Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στην Κύπρο, ο 

κ. Alomar θα έχει συναντήσεις µε τους Υπουργούς Οικονοµικών και Παιδείας και 

Πολιτισµού, ενώ θα παρακαθίσει και σε συσκέψεις όπου θα συζητηθεί η µέχρι τώρα 

συνεργασία της Κύπρου µε την Τράπεζα. Παράλληλα, θα πραγµατοποιήσει επισκέψεις σε 

έργα που χρηµατοδοτούνται από την Τράπεζα. 

 

H Tράπεζα Αναπτύξεως (πρώην Ταµείο Κοινωνικής Ανάπτυξης (CEB)) του Συµβουλίου 

της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1956 για να βοηθήσει στη λύση των προβληµάτων των 

προσφύγων και µεταναστών στην Ευρώπη.  Από της ιδρύσεώς της χρηµατοδοτεί έργα µε 

κοινωνικό περιεχόµενο στα κράτη-µέλη συµβάλλοντας στην κοινωνική πρόοδο και 

µειώνοντας τις ανισορροπίες στην Ευρώπη.  H CEB είναι διακυβερνητικός χρηµατοδοτικός 

οργανισµός και ο ρόλος του είναι συµπληρωµατικός άλλων τέτοιων Ευρωπαϊκών 

Οργανισµών.  Αν και αποτελεί ξεχωριστή νοµική και οικονοµική οντότητα είναι στενά 

συνδεδεµένο µε το Συµβούλιο της Ευρώπης. 
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Η Κύπρος έγινε µέλος της CEB το 1962, άρχισε όµως να δανείζεται σηµαντικά ποσά µετά 

την τουρκική εισβολή και τα τραγικά συνεπακόλουθα το 1974.  Μέχρι σήµερα η CEB έχει 

παραχωρήσει στην Κύπρο δάνεια ύψους πέραν του €2 δισεκ. για κοινωνικούς και 

αναπτυξιακούς σκοπούς.   

 

 


