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Δελτίο Οικονομικών &
Επιχειρηματικών Ειδήσεων Κύπρου
Ισχυρή παραμένει
σύμφωνα με το ΔΝΤ
Από την έκθεση που
έδωσε στην δημοσιότητα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε συνέχεια της τρίτης αποστολής
μεταπρογραμματικής
παρακολούθησης του
παρελθόντος Μαρτίου,
η οικονομική ανάκαμψη
της Κύπρου επιβραδύνεται μεν αλλά εξακολουθεί να παραμένει
ισχυρή, ενώ ταυτόχρονα η ανεργία φθίνει, τα
μη
εξυπηρετούμενα
δάνεια έχουν σημειώσει σημαντική πτώση
και επιτυγχάνονται υψηλά δημοσιονομικά
πλεονάσματα που στηρίζουν τον περιορισμό

η

κυπριακή

του δημοσίου χρέους.
Την διετία 20192020, ο ρυθμός
ανάπτυξης αναμένεται να κυμανθεί
σε 3-3,5%, λόγω
ξένων επενδύσεων
και ιδιωτικής κατανάλωσης, ενώ μεσοπρόθεσμα η ε- Το ΔΝΤ προβλέπει ρυθμό απενδυτική δυναμι- νάπτυξης του κυπριακού ΑΕΠ
κή θα περιορισθεί της τάξης του 3-3,5% για την
και τα νοικοκυριά διετία 2019-2020.
θα δαπανούν πεκεφαλαιακής κάλυψης,
ρισσότερο στην εξυπηδιαφοροποίησης των
ρέτηση δανείων. Ειδικά
πηγών εσόδων και περιγια τον τραπεζικό τομέα
ορισμού του λειτουργιεπισημαίνεται ανάγκη
κού κόστους.
διατήρησης
ισχυρής

τα μεν νωπά προϊόντα,
η παραγωγή να λαμβάνει χώρα στο έδαφος
της Κυπριακής
Δημοκρατίας, για τα δε
μεταποιημένα, τα συστατικά τους να
προέρχονται από κυπριακές
πρώτες ύλες κατά τουλάχιστον 50% στο συνοΒασικά κριτήρια για την
λικό βάρος του τελικού
απονομή του εθνικού
προϊόντος.
σήματος αποτελούν, για

Θέματα ενδιαφέροντος:


Ανασκόπηση,
προοπτικές και προκλήσεις του κυπριακού
τουρισμού



Πρωτοβουλία
του
Προέδρου Αναστασιάδη για την Κλιματική Αλλαγή



Εφαρμογή του Σχεδίου Εστία



Ακτοπλοϊκή σύνδεση
Ελλάδας – Κύπρου

οικονομία,

Εθνικό σήμα για τα κυπριακά προϊόντα
Ο Υπουργός Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης &
Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, παρουσίασε
επίσημα το νέο νομοσχέδιο που αφορά την
θέσπιση εθνικού σήματος για τα κυπριακά είδη διατροφής.

Πρεσβεία της
Ελλάδας στην Κύπρο
Γραφείο
Οικονομικών &
Εμπορικών
Υποθέσεων

Το νέο σήμα δεν συνεπάγεται νομική προστασία για τα προϊόντα που
το φέρουν στην συσκευασία τους, ωστόσο αναμένεται να συμβάλει
στην αναγνωρισιμότητα
των αυθεντικών κυπριακών προϊόντων – κυρίως
εξαγώγιμων- όπως το
χαλλούμι.
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Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση επενδύσεων στον Λιμένα Λεμεσού

Το ύψος των επενδύσεων
της πρώτης φάσης στον Λιμένα Λεμεσού υπερέβησαν
τα 30 εκ. Ευρώ, ενώ ως το
2023 υπολογίζεται να επενδυθούν ακόμη 32 εκ. Ευρώ.

Η πρόσκληση
της ΔΕΦΑ
αφορά την
προμήθεια
υγροποιημένου
φυσικού αερίου
στις υπό
ανάπτυξη
υποδομές στο
Βασιλικό

Σε ειδική τελετή που
πραγματοποιήθηκε για
την ολοκλήρωση της
πρώτης φάσης επενδύσεων στο λιμένα Λεμεσού από τη διαχειρίστρια του τερματικού
σταθμού εμπορευματοκιβωτίων
EUROGATE
International GmbH, ο
ΠτΚΔ κ.Ν.Αναστασιάδης
ανέφερε ότι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων λειτουργίας, των
υποδομών και οι εφαρμοζόμενες
βέλτιστες
διεθνείς
πρακτικές

έχουν καταστήσει το
λιμάνι της Λεμεσού ως
ένα από τα πλέον σύγχρονα στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Σύμφωνα με την εταιρία, το ύψος των επενδύσεων της πρώτης φάσης
υπερέβησαν τα 30 εκατομμύρια Ευρώ, ενώ
κατά τη δεύτερη φάση,
που θα ολοκληρωθεί
έως το 2023, θα επενδυθούν επιπλέον 32
εκατομμύρια, που θα
διοχετευτούν
κυρίως

στην αύξηση της χωρητικότητας του τερματικού.
Κατά το 2017 η εταιρεία
εξυπηρέτησε συνολικά
547 πλοία με σύνολο
210 χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια, ενώ το
2018 εξυπηρετήθηκαν
639 πλοία με σύνολο
235 χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 16,8 και 14,1%,
αντίστοιχα.

Παραγωγή ηλεκτρισμού από υγροποιημένο φυσικό αέριο
Η Δημόσια Επιχείρηση
Φυσικού Αερίου της
Κύπρου (ΔΕΦΑ) ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού
αερίου στις υπό ανάπτυξη υποδομές εισαγω-

γής ΦΑ στο Βασιλικό.
Σύμφωνα με τη σχετική
προκήρυξη, η ΔΕΦΑ
προτίθεται να καλύψει
τις ανάγκες LNG για
ηλεκτροπαραγωγή με
μεσο-μακροπρόθεσμες
συμφωνίες προμήθειας
καθορισμένων ποσοτή-

των και νέες προσφορές για την εξασφάλιση
συμπληρωματικών ποσοτήτων. Ως προθεσμία
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6η Σεπτεμβρίου 2019.

Η ΕΛΠΕ Κύπρου εξαγοράζει την Blue Circle Engineering Ltd
Η εταιρία ΕΛΠΕ Κύπρου (HELLENIC
PETROLEUM CYPRUS HOLDING,
100% θυγατρική του Ομίλου ΕΛΠΕ)
ανακοίνωσε την εξαγορά της κυπριακής Blue Circle Engineering Ltd,

εταιρία διανομής υγραερίου θέρμανσης. Σύμφωνα με την μητρική εταιρία,
η εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική
του Ομίλου για την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας του στην Κύπρο.

Νέα επωνυμία για το ιστορικότερο ξενοδοχείο της Λευκωσίας
Μετά την ολοκλήρωση εξαγοράς της
Cyprus Tourism Development Public
Company (CTDC), ιδιοκτήτριας του
ξενοδοχείου Hilton Cyprus στη Λευκωσία από την Vibrana Holdings Ltd
(Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ και Invel

Real Estate) το ξενοδοχείο Hilton Cyprus μετονομάσθηκε σε «Landmark
Nicosia». Η Invel συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Πανγαία με ποσοστό 98,1%.
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Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συναντά τους ξένους επενδυτές
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ.
Ν. Αναστασιάδης, κάλεσε σε συνάντηση
στρογγυλής τραπέζης
τους
εκπροσώπους
ξένων
επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, με
σκοπό την ανταλλαγή
απόψεων και τον εντο-

πισμό νέων πολιτικών
και μέτρων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την
βιώσιμη
ανάπτυξη
στην χώρα.
Κατά την συνάντηση,
όπου συμμετείχαν επίσης όλα τα αρμόδια
κυβερνητικά στελέχη, ο
Πρόεδρος ευχαρίστησε

τους ξένους επενδυτές
για την θετική συμβολή
τους στην κυπριακή
οικονομία και δήλωσε
την πρόθεσή του να
θεσμοθετηθεί και να
διευρυνθεί ο διάλογος,
με την συμπερίληψη
και άλλων ξένων επιχειρήσεων.

Η συνάντηση έγινε με στόχο την
ανταλλαγή απόψεων για ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και
την βιώσιμη ανάπτυξη στην χώρα.

Ανασκόπηση, προοπτικές και προκλήσεις του κυπριακού
τουρισμού
Ο κυπριακός τουρισμός
σημείωσε αξιόλογη πρόοδο κατά την περίοδο
2013-2018, που χαρακτηρίζεται από αύξηση
των αφίξεων κατά 64%,
αύξηση των εσόδων
κατά 30% καθώς και
αύξηση της απασχόλησης, σύμφωνα με τον
Παγκύπριο
Σύνδεσμο
Ξενοδόχων. Το 2019, οι
προκρατήσεις εμφανίζουν πτώση της τάξης του
5-10%, λόγω του περιορισμού των αφίξεων
από τις δυο σημαντικότερες για την Κύπρο αγορές
εισερχόμενου
τουρισμού, του Ην. Βα-

σιλείου και της Ρωσίας,
αλλά και λόγω της ανάκαμψης ανταγωνιστικών
προορισμών, όπως η
Τουρκία, η Αίγυπτος και
η Τυνησία.
Χαιρετίζοντας τις εργασίες της ετήσιας ΓΣ
Παγκύπριου Συνδέσμου
Ξενοδόχων, ο Πρόεδρος
κ. Ν. Αναστασιάδης χαρακτήρισε τον τουρισμό
ως βασικό πυλώνα της
κυπριακής οικονομίας κι
επεσήμανε την ανάγκη
για διατήρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς του, μέσα από την
εφαρμογή ευφάνταστων

πολιτικών (όπως η προώθηση μεγάλων έργων
υποδομής και ο
εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου).
Ως μέτρα που θα διευκολύνουν
περαιτέρω
την ανάπτυξη του κυπριακού τουρισμού αναφέρθηκαν επίσης η υιοθέτηση ενός κυπριακού
τουριστικού branding, η
τεχνολογική αναβάθμιση του τομέα, η ενδυνάμωση του πτητικού
προγράμματος με την
είσοδο νέων αεροπορικών εταιρειών στην κυπριακή αγορά, κ.ά.

Ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Από έρευνα που πραγματοποίησε στις
25-26.06.2019 το IMR του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, προκύπτει ότι η πρόσφατη αύξηση που παρατηρείται στις τιμές
των αεροπορικών εισιτηρίων στην γραμ-

μή Ελλάδας – Κύπρου έχει εντείνει
την επιθυμία των Κύπριων πολιτών
για επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των δυο χωρών.

Την περίοδο
2013—2018, οι
αφίξεις
τουριστών στην
Κύπρο
σημείωσαν
αύξηση κατά
64%, ενώ τα
τουριστικά
έσοδα κατά
30%.
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Ετήσια γενική συνέλευση Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου

Φέτος, ο Σύνδεσμος Τραπεζών
Κύπρου συμπληρώνει 50 χρόνια ζωής, λειτουργώντας ως
αναπόσπαστο μέρος και κύριος εκφραστής του τραπεζικού
τομέα.

Από τον
Ανοιχτό
Διάλογο
Πολιτών
έγινε
εμφανές ότι
η σημασία
που αποδίδει
η Κύπρος
στην Έρευνα
& Καινοτομία
συνεχώς
εντείνεται.

Κατά την ετήσια γενική
συνέλευση του
Συνδέσμου
Τραπεζών
Κύπρου ο Υπουργός
Οικονομικών κ. Χ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι η
συμμόρφωση προς τις
αυστηρές απαιτήσεις
του νέου ευρωπαϊκού
εποπτικού πλαισίου, η
πλήρης εξυγίανση του
κυπριακού τραπεζικού
συστήματος, η απαλλαγή από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και η
προσαρμογή της λειτουργίας των τραπεζών

στα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα θα διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της
κυπριακής οικονομίας.
Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου,
τόνισε ότι η εφαρμογή
των κανόνων καταπολέμησης του ξεπλύματος
βρώμικου
χρήματος
προάγει την αξιοπιστία
της χώρας και βελτιώνει
τους όρους δανεισμού
από τις διεθνείς αγορές,
διασφαλίζοντας παροχή

τραπεζικών προϊόντων
χαμηλότερου κόστους
στους καταναλωτές.
Η υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογικών μοντέλων λειτουργίας είναι
αναγκαία για την αντιμετώπιση της ανάπτυξης διαδικτυακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που οδηγεί σε
συρρίκνωση του μεριδίου αγοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων διεθνώς.

Μετάβαση από το Horizon 2020 στο Horizon Europe και οι
κυπριακές προοπτικές
Η Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Κύπρο διοργάνωσε
στην Λευκωσία, Ανοιχτό
Διάλογο Πολιτών με τον
κ. J.E. Paquet, Γενικό
Διευθυντή Έρευνας &
Καινοτομίας της Ε.Ε., με
αντικείμενο την μετάβαση από το HORIZON
2020 στο νέο πρόγραμμα – πλαίσιο HORIZON
EUROPE με ορίζοντα

2021 - 2027.
Από τον Διάλογο έγινε
εμφανές ότι η σημασία
που αποδίδει η Κύπρος
στην Έρευνα & Καινοτομία συνεχώς εντείνεται.
Το ενδιαφέρον των κυπριακών
επιχειρήσεων
και φορέων, για το νέο
Horizon, επικεντρώνεται
στην προστασία που
μπορεί να παρέχει η Ε.Ε.
από τον αντίκτυπο των

διεθνών εμπορικών διαφορών, στην καθιέρωση
ενός
ολοκληρωμένου
ψηφιακού ευρωπαϊκού
φορολογικού συστήματος, στην ικανότητα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρακολουθεί
στενά τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα
του Horizon και να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο
στην απόδοσή τους, κ.ά.

Εφαρμογή του Σχεδίου Εστία
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εφαρμογή του Σχεδίου Εστία,
που αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας και την άμβλυνση το
προβλήματος των μη
εξυπηρετούμενων δανείων που εντοπίζεται
στο κυπριακό τραπεζικό
σύστημα.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χάρης Γεωργιάδης, κατά την παρουσίαση του Σχεδίου Εστία
στην Επιτροπή Οικονομικών της Κυπριακής
Βουλής, κάλεσε τους
δυνητικούς
δικαιούχους, που ανέρχονται σε
περίπου 15.000, με συνολικό ύψος ΜΕΔ 3,3

δισ. Ευρώ, να υποβάλουν αιτήσεις ένταξης
στο σχέδιο από τον
ερχόμενο Σεπτέμβριο,
επισημαίνοντας ότι η
υποβολή αίτησης συνιστά λόγο αναστολής της
εκποίησης του ενυπόθηκου ακινήτου.
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Συντονισμένη προσπάθεια προβολής
τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο
Παρουσιάσθηκε
στη
Λευκωσία το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα RECULT με
αντικείμενο την ανάδειξη της πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς
και την ανάπτυξη του
θρησκευτικού
τουρισμού στην νησιωτική
Ελλάδα και στην Κύπρο.
Το RECULT αποτελεί την
πρώτη
συντονισμένη
προσπάθεια προβολής

του θρησκευτικού τουρισμού στις δύο χώρες
και εντάσσεται στο
Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα
–Κύπρος 2014–2020»,
προϋπολογισμού 1,91
εκ. Ευρώ (85% από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
Τα βασικά παραδοτέα
του έργου, που αναμέ-

θρησκευτικού

νεται να ολοκληρωθεί
το Σεπτέμβριο του 2021,
περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων την δημιουργία
δυο
ολοκληρωμένων
τουριστικών
πακέτων
(Κρήτη–Κύπρος,
και
Ν.Αιγαίο–Κυκλάδες–
Κύπρος), τα οποία θα
διατεθούν σε ενδιαφερόμενα
τουριστικά
πρακτορεία.

Ετήσια ΓΣ Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
Κατά την ετήσια Γενική
Συνέλευση του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ),
επισημάνθηκε η ανάγκη
για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για την
κυπριακή
οικονομία,
μέσα από την συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Για
την
περαιτέρω
ανάπτυξη της χώρας, ο

ΣΕΛΚ πρότεινε, μεταξύ
άλλων, την διατήρηση
της
δημοσιονομικής
σταθερότητας, την παροχή κινήτρων σε ζωτικούς τομείς της οικονομίας, την προσέλκυση
πρόσθετων
ξένων
επενδύσεων, την προώθηση του τομέα των
υπηρεσιών, την αναδιάρθρωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

την αλλαγή επιχειρηματικής νοοτροπίας, μέσα
από την προώθηση του
επιχειρηματικού ήθους
και, τέλος, την πρακτική
προώθηση των ενεργειακών προοπτικών της
Κύπρου, μέσα από την
εμπορική
αξιοποίηση
του φυσικού αερίου της
κυπριακής ΑΟΖ αλλά και
την εισαγωγή της χρήσης φυσικού αερίου.

Κατά την Γενική
Συνέλευση,
επισημάνθηκε η
ανάγκη για την
εκπόνηση στρατηγικού
σχεδίου για την
κυπριακή οικονομία,
μέσα από την
συνεργασία δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα.

Κυπριακή εκπαιδευτική πρωτοβουλία για το κλίμα
Η δράση κατά της κλιματικής αλλαγής “Το
κλίμα εκπέμπει SOS”,
που
παρουσιάστηκε
επίσημα στην Λευκωσία, αποτελεί πρωτοβουλία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
της
Κύπρου και διοργανώθηκε με την συνδρομή
της
Αντιπροσωπείας
της ΕΕ στην Κύπρο.
Αφορά την ευαισθητοποίηση των μαθητών

της βασικής και μέσης
εκπαίδευσης για την
κλιματική αλλαγή, μέσα από την διεξαγωγή
παγκύπριου
διαγωνισμού
δημιουργίας
ταινιών μικρού μήκους
και γελοιογραφιών για
το θέμα.
Η δράση έχει
προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών Μεσογειακών κρατών, μεταξύ

των οποίων η Ελλάδα,
η Αίγυπτος, ο Λίβανος
και το Ισραήλ, που
έχουν εκφράσει την
επιθυμία να την υιοθετήσουν. Ταυτόχρονα,
αναμένεται να προωθηθεί, σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, ως βέλτιστη
πρακτική ευαισθητοποίησης των νέων σε
θέματα περιβαλλοντικής αειφορίας.

Η δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών Μεσογειακών κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Έναρξη προγράμματος «DARE» για την νεανική
επιχειρηματικότητα
Το
πρόγραμμα
“DARE – Day One
Alliance for Employment - Cyprus”, του
οποίου η εναρκτήρια εκδήλωση έλαβε
χώρα στην Λευκωσία, χρηματοδοτείται
από την Νορβηγία,
την Ισλανδία και το
Λιχτενστάιν, μέσω
του Ταμείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΕΕΑ/Norway
Grants, με προϋπολογισμό ύψους 11,5
εκ. Ευρώ κι έχει ως
αντικείμενο την καταπολέμηση
της
ανεργίας
στους
νέους ηλικίας 16-29
ετών. Το πρόγραμμα
απoτελεί μέρος ευρύτερου
έργου

ύψους 2,8 δισ. Ευρώ, με ορίζοντα
2014-2021, με συμμετέχοντες 15 κ-μ
της Ε.Ε. και με στόχο
την μείωση της οικονομικής ανισότητας
εντός της ευρωζώνης.
Η ιδιαιτερότητα του
κυπριακού
τομέα
του προγράμματος
έγκειται στα νεωτερικά εργαλεία τα
οποία χρησιμοποιούνται για την προώθηση της νεανικής
απασχόλησης, όπως
είναι το «lifestyle
entrepreneurship»
(μετατροπή
κάποιας αγαπημένης συνήθειας σε

επαγγελματική
δραστηριότητα) και
το «open badges
infrastructure», το
οποίο αποτελεί ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο με τις επαγγελματικές δεξιότητες που αποκτά σταδιακά ένας νέος, για
το χτίσιμο ενός
online πιστοποιημένου επαγγελματικού
προφίλ. Το πρόγραμμα, που συντονίζεται από ομάδα 8
κρατών –μεταξύ των
οποίων και η Ελλάδα- φιλοδοξεί να
εκπαιδεύσει συνολικά 1.400 νέους σε
Κύπρο,
Ελλάδα,
Πορτογαλία και Ιταλία.

Γραφείο Οικονομικών
& Εμπορικών
Υποθέσεων Λευκωσίας

Το πρόγραμμα DARE, ύψους 2,8 δισ.
Ευρώ, φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει συνολικά 1.400 νέους σε Κύπρο, Ελλάδα,
Πορτογαλία και Ιταλία.

Πρωτοβουλία του Προέδρου Αναστασιάδη για την Κλιματική
Αλλαγή
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρωτοβουλία του Προέδρου
της Δημοκρατίας, κ. Ν.
Αναστασιάδη, για την
«Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής στην
Ανατολική
Μεσόγειο
2019-2021». Η εν λόγω
πρωτοβουλία προβλέπει
την συσπείρωση 12 – 13
χωρών της Ανατολικής
Μεσογείου, με
επίκεντρο την Κύπρο, και
την ανάληψη δράσεων
που άπτονται αφενός
της μείωσης εκπομπών

αερίων του θερμοκηπίου και αφετέρου της κατάρτισης σχεδίου για
την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή. Ο
σχετικός
προϋπολογισμός της πρωτοβουλίας, που θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους, ανέρχεται σε 550
χιλ. Ευρώ.
Αφορμή για την
κατάρτιση της πρωτοβουλίας στάθηκε η ανάγκη
συμμόρφωσης της Κύπρου με τις προβλέψεις
της Συμφωνίας των Πα-

ρισίων για την Κλιματική
Αλλαγή.
Ταυτόχρονα, το κυπριακό Υπουργείο Γεωργίας
προωθεί την υλοποίηση
ενός
ευρωπαϊκού
προγράμματος LIFE IP
για την πρόβλεψη των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Νοτιοανατολική
Μεσόγειο,
ύψους 17 εκ. Ευρώ, που
βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πρωτοβουλία προβλέπει την συσπείρωση των χωρών της Ανατολικής
Μεσογείου, με επίκεντρο την Κύπρο, με σκοπό την κατάρτιση σχεδίου
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

