
α/α
Τίτλοσ/  

/Περιγραφή 
Συνοπτικά Περιεχόμενα/Κατηγορίεσ 

Τρόποσ/Μζςο 

Πληροφόρηςησ/Δημοςιοποίηςησ
Καταβολή Τζλουσ Σημειώςεισ

Άλλεσ/Περαιτζρω 

Πληροφορίεσ/Διευκριν

ίςεισ/Επεξηγήςεισ που 

δφναται να δοθοφν 

από την ΥΒΤ ςε 

ενδιαφερόμενουσ, 

μετά από 

αίτημα/επιςτολή τουσ, 

με ςχετική καταβολή ή 

όχι τζλουσ. 

1 Υπθρεςία 

Βιομθχανίασ και 

Τεχνολογίασ (ΥΒΤ) 

(Κεντρικζσ 

Πλθροφορίεσ)

Διαδικτυακοί Σφνδεςμοι για: αποςτολι, 

αρμοδιότθτεσ, δραςτθριότθτεσ, οργανωτικι 

δομι, κλάδουσ/υπθρεςίεσ, γραφεία, 

ανκρϊπινο δυναμικό, χρθματοδοτικά 

προγράμματα/χορθγίεσ, νομοκεςία, δεδομζνα 

προςωπικοφ χαρακτιρα, πρόςβαςθ ςε 

πλθροφορίεσ του δθμόςιου τομζα, ενθμζρωςθ, 

ανακοινϊςεισ, επικοινωνία, τθλζφωνα, φαξ, 

emails, διευκφνςεισ, κ.ά. 

Κεντρικι Ιςτοςελίδα ΥΒΤ με ςχετικζσ 

ενότθτεσ και διαδικτυακοφσ 

ςυνδζςμουσ  

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.n

sf/index_el/index_el?OpenDocument 

ΌΧΙ Δεν Εφαρμόηεται Δεν Εφαρμόηεται

2 Κλάδοσ 

Χωροταξίασ και 

Βιομθχανικϊν 

Περιοχϊν (ΚΧΒΠ) 

τθσ ΥΒΤ.

Αρμοδιότθτεσ και δραςτθριότθτεσ, 

πλθροφορίεσ για βιομθχανικζσ περιοχζσ, 

βιομθχ./βιοτεχν./ηϊνεσ, ελεφκερεσ ηϊνεσ, 

ςχετικι νομοκεςία, ζντυπα αιτιςεων για 

εκμιςκϊςεισ τεμαχίων ςε βιομθχ.περιοχζσ, 

ανακοινϊςεισ, ςχετικοί διαδικτυακοί 

ςφνδεςμοι, κ.ά. 

Κεντρικόσ Ιςτότοποσ ΚΧΒΠ με 

ςχετικζσ ενότθτεσ και διαδικτυακοφσ 

ςυνδζςμουσ  

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.n

sf/sit08_el/sit08_el?OpenDocument

ΌΧΙ Αναλόγωσ τθσ ςυμφωνίασ 

εκμίςκωςθσ τεμαχίου, 

υπάρχει ετιςιο ενοίκιο 

πλθρωτζο προσ το ΥΕΕΒ, 

αναλόγωσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

βιομθχ.περιοχισ όπου είναι 

χωροκετθμζνο το τεμάχιο 

και αναλόγωσ του εμβαδοφ 

του τεμαχίου.

Οι ενδιαφερόμενοι 

μποροφν να ηθτοφν 

περαιτζρω 

πλθροφορ/διευκριν/επ

εξθγιςεισ, με ζντυπεσ 

ι/και θλεκτρον 

επιςτολζσ τουσ. Δεν 

υπάρχει καταβολι 

τζλουσ. 

3 Κλάδοσ 

Επιχειρθματικότθτ

ασ, Καινοτομίασ 

και Εςωτερικισ 

Αγοράσ (ΚΕΚΕΑ) 

τθσ ΥΒΤ.

Αρμοδιότθτεσ και δραςτθριότθτεσ, γενικζσ 

πλθροφορίεσ, πολιτικζσ για βιομθχανία και 

επιχειριςεισ, βραβεία επιχειρθματικότθτασ, 

εςωτερικι αγορά ΕΕ, ςφςτθμα πλθροφόρθςθσ 

εςωτερικισ αγοράσ (internal market 

information system) ΕΕ μεταξφ αρμόδιων 

αρχϊν κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ, οδθγίεσ ΕΕ για 

υπθρεςίεσ και θλεκτρονικό εμπόριο, 

ευρωπαϊκό δίκτυο/υπθρεςία solvit για επίλυςθ 

προβλθμάτων ςχετικϊν με δικαιϊματα 

πολιτϊν/επαγγελματιϊν/επιχειριςεων 

κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ ςε ςχζςθ με δθμόςια 

αρχι άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ, 

χρθματοδοτικά/ανταγωνιςτικά εργαλεία, 

ανακοινϊςεισ, ςχετικι νομοκεςία, ςχετικοί 

διαδικτυακοί ςφνδεςμοι, κ.ά.  

Κεντρικόσ Ιςτότοποσ ΚΕΚΕΑ με 

ςχετικζσ ενότθτεσ και διαδικτυακοφσ 

ςυνδζςμουσ     

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.n

sf/sit09_el/sit09_el?OpenDocument

ΌΧΙ Δεν Εφαρμόηεται Δεν Εφαρμόηεται

Υπουργείο Ενζργειασ, Εμπορίου και Βιομηχανίασ (ΥΕΕΒ) 

Υπηρεςία Βιομηχανίασ και Τεχνολογίασ (ΥΒΤ) 

                                                                             Σχζδιο Δημοςίευςησ Πληροφοριών                                                              Νοζμβριοσ 2020                  

(Σφμφωνα με τον περί του Δικαιϊματοσ Πρόςβαςθσ ςε Πλθροφορίεσ του Δθμόςιου Τομζα Νόμο Ν.184(Ι)/2017)
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α/α
Τίτλοσ/  

/Περιγραφή 
Συνοπτικά Περιεχόμενα/Κατηγορίεσ 

Τρόποσ/Μζςο 

Πληροφόρηςησ/Δημοςιοποίηςησ
Καταβολή Τζλουσ Σημειώςεισ

Άλλεσ/Περαιτζρω 

Πληροφορίεσ/Διευκριν

ίςεισ/Επεξηγήςεισ που 

δφναται να δοθοφν 

από την ΥΒΤ ςε 

ενδιαφερόμενουσ, 

μετά από 

αίτημα/επιςτολή τουσ, 

με ςχετική καταβολή ή 

όχι τζλουσ. 

Υπουργείο Ενζργειασ, Εμπορίου και Βιομηχανίασ (ΥΕΕΒ) 

Υπηρεςία Βιομηχανίασ και Τεχνολογίασ (ΥΒΤ) 

                                                                             Σχζδιο Δημοςίευςησ Πληροφοριών                                                              Νοζμβριοσ 2020                  

(Σφμφωνα με τον περί του Δικαιϊματοσ Πρόςβαςθσ ςε Πλθροφορίεσ του Δθμόςιου Τομζα Νόμο Ν.184(Ι)/2017)

4 Κλάδοσ 

Μονοκυριδικισ 

Πρόςβαςθσ (ΜΠ) 

και Ενιαίου 

Κζντρου 

Εξυπθρζτθςθσ 

(ΕΚΕ) τθσ ΥΒΤ.

Σχετικζσ οι παράγραφοι 4.1, 4.2 και 4.3 πιο 

κάτω.

Σχετικζσ οι παράγραφοι 4.1, 4.2 και 

4.3 πιο κάτω.

Σχετικζσ οι 

παράγραφοι 4.1, 4.2 

και 4.3 πιο κάτω.

Σχετικζσ οι παράγραφοι 4.1, 

4.2 και 4.3 πιο κάτω.

Σχετικζσ οι 

παράγραφοι 4.1, 4.2 

και 4.3 πιο κάτω.

4.1 Μονοκυριδικι Πρόςβαςθ για τθν Σφςταςθ 

Επιχείρθςθσ (ΜΠΣΕ)  Αρμοδιότθτεσ, 

προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ, δραςτθριότθτεσ, 

γενικζσ πλθροφορίεσ, κ.ά.

Κεντρικόσ Ιςτότοποσ ΜΠΣΕ με 

ςχετικζσ ενότθτεσ  

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.n

sf/sit10_el/sit10_el?OpenDocument

ΌΧΙ-αλλά υπάρχουν 

τζλθ πλθρωτζα προσ 

το Τμιμα Εφόρου 

Εταιρειϊν και 

Επίςθμου 

Παραλιπτθ, για 

κάποιεσ από τισ 

υπθρεςίεσ που αυτό 

προςφζρει, τα οποία 

φαίνονται ςτα 

ςχετικά ζγγραφα, 

ςτουσ ιςτότοπουσ 

του ΜΠΣΕ, ΕΚΕ 

(βλζπε ςτα 4.2 και 

4.3 πιο κάτω) και 

ςτθν ιςτοςελ του 

Τμιμ.Εφόρ.Εταιρ.κ 

Επίς.Παραλ.  

Η ΜΠΣΕ ςτοχεφει ςτθν 

ολοκλθρωμ/ςυγκεντρωμ/ταχ

φτερθ εξυπθρζτθςθ του 

επιχειρθματικοφ κόςμου 

ςτθν Κφπρο και τθν 

περαιτζρω προϊκθςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ. 

Προςφζρονται πλθροφορ 

και υπθρεςίεσ διάφορων 

Αρμόδ.Αρχϊν όπωσ: του 

Τμιματοσ Εφόρ.Εταιρ.κ 

Επίς.Παραλ. για εγγραφι 

εταιρ, διαδικαςίεσ και 

διατυπϊςεισ για ζναρξθ 

επιχειρθμ δραςτθριότ,  

πιςτοποιθτικά εταιρ, 

αλλαγζσ ςε ονόματα εταιρ 

και μετόχων, πλθρωμζσ, κ.ά, 

του Τμ.Φορολ., των 

Υπθρ.Κοιν.Αςφαλ(μονο 

πλθροφορ), διάφορων 

Υπθρες του ΥΕΕΒ, κ.ά, για 

ςχετ άδειεσ, φορολογία, 

εγγραφι ςε ςχετ μθτρϊα, 

για ςχζδια χορθγιϊν, κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι 

μποροφν να ηθτοφν 

περαιτζρω 

πλθροφορ/διευκριν/επ

εξθγιςεισ, με ζντυπεσ 

ι/και θλεκτρον 

επιςτολζσ τουσ. Δεν 

υπάρχει καταβολι 

τζλουσ. 
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α/α
Τίτλοσ/  

/Περιγραφή 
Συνοπτικά Περιεχόμενα/Κατηγορίεσ 

Τρόποσ/Μζςο 

Πληροφόρηςησ/Δημοςιοποίηςησ
Καταβολή Τζλουσ Σημειώςεισ

Άλλεσ/Περαιτζρω 

Πληροφορίεσ/Διευκριν

ίςεισ/Επεξηγήςεισ που 

δφναται να δοθοφν 

από την ΥΒΤ ςε 

ενδιαφερόμενουσ, 

μετά από 

αίτημα/επιςτολή τουσ, 

με ςχετική καταβολή ή 

όχι τζλουσ. 

Υπουργείο Ενζργειασ, Εμπορίου και Βιομηχανίασ (ΥΕΕΒ) 

Υπηρεςία Βιομηχανίασ και Τεχνολογίασ (ΥΒΤ) 

                                                                             Σχζδιο Δημοςίευςησ Πληροφοριών                                                              Νοζμβριοσ 2020                  

(Σφμφωνα με τον περί του Δικαιϊματοσ Πρόςβαςθσ ςε Πλθροφορίεσ του Δθμόςιου Τομζα Νόμο Ν.184(Ι)/2017)

4.2 Ενιαίο Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ (EKE) 

Αρμοδιότθτεσ και δραςτθριότθτεσ, γενικζσ 

πλθροφορίεσ, ανακοινϊςεισ, ςχετικι 

νομοκεςία, ςχετικοί διαδικτ.ςφνδεςμοι, κ.ά.

Κεντρικόσ Ιςτότοποσ ΕΚΕ με ςχετικζσ 

ενότθτεσ και διαδικτυακοφσ 

ςυνδζςμουσ  

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.n

sf/sit10_el/sit10_el?OpenDocument

ΌΧΙ-αλλά υπάρχουν 

τζλθ πλθρωτζα προσ 

διάφορεσ άλλεσ 

Αρμοδ.Αρχζσ, για 

κάποιεσ από τισ 

υπθρεςίεσ που 

αυτζσ προςφζρουν, 

τα οποία φαίνονται 

ςτα ςχετικά 

ζγγραφα, ςτουσ 

ιςτότοπουσ του ΕΚΕ 

και ΜΠΣΕ (βλζπε 

ςτο 4.1 πιο πάνω) 

και ςτισ ιςτοςελίδεσ 

των διάφορων 

άλλων Αρμόδιων 

Αρχϊν. 

Το ΕΚΕ είναι ο Εκνικόσ 

ςυνομιλθτισ/ςυντονιςτισ, ο 

οποίοσ διατθρεί και 

διαχειριηεται τθν 

θλεκτρονικι διαδικτυακι 

πλατφόρμα ΕΚΕ. Η 

θλ.διαδ.πλατφ ΕΚΕ παρεχει 

πλθροφορίεσ για πρόςβαςθ 

ςε νομοκετικά 

ρυκμιηόμενα/κατοχυρωμζν 

επαγγζλματα/υπθρεςίεσ 

ςτθν Κφπρο, 

εγγραφι/εξάςκθςθ 

επαγγελμάτων ςτθν Κφπρο, 

διευκόλυνςθ εγκατάςταςθσ 

ςχετικϊν επιχειρ. ςτθν 

Κφπρο, πλθροφορ για 

διαςυνοριακι παροχι 

υπθρεςιϊν ςτθν Κφπρο. 

Οι ενδιαφερόμενοι 

μποροφν να ηθτοφν 

περαιτζρω 

πλθροφορ/διευκριν/επ

εξθγιςεισ, με ζντυπεσ 

ι/και θλεκτρον 

επιςτολζσ τουσ. Δεν 

υπάρχει καταβολι 

τζλουσ. 

4.3 Ενιαίο Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ (EKE)  Διαδικαςίεσ 

για παροχι ρυκμιηόμενων 

υπθρεςιϊν/εξάςκθςθ κατοχυρωμζνων 

επαγγελμάτων ςτθν Κφπρο και ςχετικοί τομείσ, 

ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 

ςτθν Κφπρο, ςτθν Ε.Ε. και ςε χϊρεσ του Ε.Ο.Χ., 

δικαιϊματα αποδεκτϊν 

υπθρεςιϊν/καταναλωτϊν και διαςυνοριακζσ 

ςυναλλαγζσ, Ευρωπαϊκι Επαγγελματικι 

Ταυτότθτα, ςχετικοί διαδικτ.ςφνδεςμοι, κ.ά.  

Ιςτότοποσ ΕΚΕ με ςχετικζσ ενότθτεσ 

και διαδικτυακοφσ ςυνδζςμουσ  

https://www.businessincyprus.gov.cy

/el/?q=/mcit/psc/psc.nsf/index_gr/in

dex_gr&opendocument 

Το ίδιο με το 4.2 πιο 

πάνω.

Το ίδιο με το 4.2 πιο πάνω. Το ίδιο με το 4.2 πιο 

πάνω.

5 Κλάδοσ 

Χρθματοδοτιςεων 

και Χορθγιϊν (KXX) 

τθσ ΥΒΤ.

Αρμοδιότθτεσ και δραςτθριότθτεσ, γενικζσ 

πλθροφορίεσ, ανακοινϊςεισ, ςχετικι 

νομοκεςία, ςχετικοί διαδικτ.ςφνδεςμοι, κ.ά.   

Κεντρικόσ Iςτότοποσ ΚΧΧ με ςχετικζσ 

ενότθτεσ και διαδικτυακοφσ 

ςυνδζςμουσ     

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.n

sf/sit11_el/sit11_el?OpenDocument   

ΌΧΙ Δεν Εφαρμόηεται Δεν Εφαρμόηεται
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μετά από 

αίτημα/επιςτολή τουσ, 

με ςχετική καταβολή ή 

όχι τζλουσ. 

Υπουργείο Ενζργειασ, Εμπορίου και Βιομηχανίασ (ΥΕΕΒ) 

Υπηρεςία Βιομηχανίασ και Τεχνολογίασ (ΥΒΤ) 

                                                                             Σχζδιο Δημοςίευςησ Πληροφοριών                                                              Νοζμβριοσ 2020                  

(Σφμφωνα με τον περί του Δικαιϊματοσ Πρόςβαςθσ ςε Πλθροφορίεσ του Δθμόςιου Τομζα Νόμο Ν.184(Ι)/2017)

5.1 Πλθροφορίεσ για νζα, υφιςτάμενα και 

προθγοφμενα/κλειςτά προγράμματα/ςχζδια 

χρθματοδοτιςεων/χορθγιϊν, ςτουσ τομείσ 

νεανικισ και γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ, 

ψθφιακισ αναβάκμιςθσ επιχειριςεων και 

θλεκτρονικοφ εμπορίου, μεταποίθςθσ, 

οινοποίασ, ενεργειακισ αναβάκμιςθσ 

κατοικιϊν, καινοτομίασ κ.ά., ςχετικοί 

οδθγοί/διαδικαςίεσ/ζντυπεσ και 

θλεκτρον.διαδικτυακζσ φόρμεσ αιτιςεων, 

ςχετικοί διαδικτυακοί ςφνδεςμοι/πλατφόρμεσ, 

κ.ά.    

Ιςτότοποσ ΚΧΧ με ςχετικό 

ςυγκεντρωτικό πίνακα, με ενότθτεσ 

και διαδικτυακοφσ ςυνδζςμουσ   

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.n

sf/sit14_all_el/sit14_all_el?OpenForm

ΌΧΙ Δεν Εφαρμόηεται Οι αιτθτζσ ςτα 

προγράμμ/ςχζδια 

χρθματοδ/χορθγιϊν, 

μποροφν να ηθτοφν 

περαιτζρω 

πλθροφορ/διευκριν/επ

εξθγιςεισ για τισ 

αιτιςεισ τουσ, με 

ζντυπεσ ι/και 

θλεκτρον επιςτολζσ 

τουσ. Δεν υπάρχει 

καταβολι τζλουσ. 

6 Υπθρεςία 

Κυπριακισ 

Χειροτεχνίασ (ΥΚΧ) 

τθσ ΥΒΤ.

Αρμοδιότθτεσ και δραςτθριότθτεσ, γενικζσ 

πλθροφορίεσ, επιςκζψεισ, 

γραφεία/καταςτιματα, διευκφνςεισ, 

τθλζφωνα, ανακοινϊςεισ, ςχετικοί 

διαδικτυακοί ςφνδεςμοι, κ.ά.

Κεντρικόσ Ιςτότοποσ ΥΚΧ με ςχετικζσ 

ενότθτεσ και διαδικτυακοφσ 

ςυνδζςμουσ   

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.n

sf/sit13_el/sit13_el?OpenDocument

ΌΧΙ Δεν Εφαρμόηεται Δεν Εφαρμόηεται

6.1 Πλθροφορίεσ για διάφορουσ τομείσ/κατθγορίεσ 

χειροτεχνίασ/οικοτεχνίασ όπωσ κεντθτικι, 

υφαντικι, κεραμικι, ξυλοτεχνία κ.ά., ςχετικοί 

κατάλογοι, ςχετικά κεματικά τοπικά μουςεία, 

εκκζςεισ ςτθν Κφπρο και το εξωτερικό, 

εμπορία, παραγγελίεσ, ςχετικοί διαδικτυακοί 

ςφνδεςμοι, κ.ά.

Ιςτότοποσ ΥΚΧ με ςχετικζσ ενότθτεσ 

κα ιδιαδικτυακοφσ ςυνδζςμουσ   

http://www.mcit.gov.cy/mcit/chs/chs

.nsf/home2/home2?openform

ΌΧΙ Για παραγγελίεσ από 

ενδιαφερόμενουσ για 

ςυνθκιςμζνα 

χειροτεχνιμ/οικοτεχνιμ 

υπάρχει διακζςιμοσ ςχετικόσ 

κατάλογοσ από τθν ΥΚΧ, ο 

οποίοσ είναι και 

αναρτθμζνοσ ςτον 

ςυγκεκριμζνο ιςτότοπο. Για 

παραγγελίεσ από 

ενδιαφερόμενουσ για 

αςυνικιςτ/εξειδικευμζνα 

χειροτεχνιμ/οικοτεχνιμ 

γίνεται ςχετικόσ 

υπολογιςμόσ/κοςτολόγθςθ 

από τθν ΥΚΧ. 

Οι ενδιαφερόμενοι 

μποροφν μζςω 

ζντυπων ι/και 

θλεκτρον επιςτολϊν 

ι/και μθνυμάτων τουσ 

ςτα 

θλεκτρ.κοινων.δίκτυα 

με τα οποία είναι 

ςυνδεδεμζνθ θ ΥΚΧ, να 

ηθτοφν περαιτζρω 

πλθροφορ/διευκριν/επ

εξθγιςεισ για 

ςχεδιαςτικά, τεχνικά, 

καταςκευαςτικά 

ςτοιχεία και για 

κόςτοσ/τιμι των 

χειροτεχνθμ/οικοτεχνθ

μάτων. Δεν υπάρχει 

καταβολι τζλουσ. 
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α/α
Τίτλοσ/  

/Περιγραφή 
Συνοπτικά Περιεχόμενα/Κατηγορίεσ 

Τρόποσ/Μζςο 

Πληροφόρηςησ/Δημοςιοποίηςησ
Καταβολή Τζλουσ Σημειώςεισ

Άλλεσ/Περαιτζρω 

Πληροφορίεσ/Διευκριν

ίςεισ/Επεξηγήςεισ που 

δφναται να δοθοφν 

από την ΥΒΤ ςε 

ενδιαφερόμενουσ, 

μετά από 

αίτημα/επιςτολή τουσ, 

με ςχετική καταβολή ή 

όχι τζλουσ. 

Υπουργείο Ενζργειασ, Εμπορίου και Βιομηχανίασ (ΥΕΕΒ) 

Υπηρεςία Βιομηχανίασ και Τεχνολογίασ (ΥΒΤ) 

                                                                             Σχζδιο Δημοςίευςησ Πληροφοριών                                                              Νοζμβριοσ 2020                  

(Σφμφωνα με τον περί του Δικαιϊματοσ Πρόςβαςθσ ςε Πλθροφορίεσ του Δθμόςιου Τομζα Νόμο Ν.184(Ι)/2017)

6.2 Ανακοινϊςεισ, νζα, εκπαιδευτικά προγράμματα 

και μακιματα, ςχετικοί οδθγοί/αιτιςεισ, 

αρχείο εγγράφων και πλθροφορίεσ για αιτιςεισ 

υποβολισ χειροτεχνιμάτων/οικοτεχνιμάτων 

ςτθ ςυλλογι τθσ ΥΚΧ και ενδεχόμενεσ 

πωλιςεισ, ςχζδια ενιςχφςεων προσ τθν ΥΚΧ, 

ςχετικοί διαδικτυακοί ςφνδεςμοι, κ.ά.

Ιςτότοποσ ΥΚΧ με ςχετικζσ ενότθτεσ 

και διαδικτυακοφσ ςυνδζςμουσ  

http://www.mcit.gov.cy/mcit/chs/chs

.nsf/DMLnews_gr/DMLnews_gr?Open

Document

ΝΑΙ-υπάρχουν 

τζλθ/κόςτοσ 

πλθρωτζα προσ τθν 

ΥΚΧ, για τισ ςχετικζσ 

πρϊτεσ φλεσ/υλικά 

που χρειάηονται για 

το ςχεδιαςμό και 

καταςκευι 

χειροτεχνθμ/οικοτεχ

νθμάτων ςτα 

πλαίςια των 

εκπαιδευτ.προγράμ 

και μακθμάτων, τα 

οποία φαίνονται 

ςτουσ ςχετικοφσ 

οδθγοφσ/ζντυπα 

ι/και 

θλεκτρον.ζγγραφα.

Δεν Εφαρμόηεται Οι ενδιαφερόμενοι 

μποροφν μζςω 

ζντυπων ι/και 

θλεκτρον επιςτολϊν 

ι/και μθνυμάτων τουσ 

ςτα 

θλεκτρ.κοινων.δίκτυα 

με τα οποία είναι 

ςυνδεδεμζνθ θ ΥΚΧ, να 

ηθτοφν περαιτζρω 

πλθροφορ/διευκριν/επ

εξθγιςεισ για το 

περιεχόμενο των 

εκπαιδ.προγραμ. και 

μακθμάτων και για τα 

τζλθ/κόςτοσ των ςχετικ 

πρϊτων υλϊν/υλικϊν. 

Δεν υπάρχει καταβολι 

τζλουσ. 

6.3 Αρχείο εγγράφων και πλθροφορίεσ ανά ζτοσ, 

για αιτιςεισ υποβολισ 

χειροτεχνιμάτων/οικοτεχνιμάτων ςτθ ςυλλογι 

τθσ ΥΚΧ και ενδεχόμενεσ πωλιςεισ, για 

εκπαιδευτικά προγράμματα και μακιματα, 

εκκζςεισ, εκδθλϊςεισ και φεςτιβάλ, 

επιςκζψεισ/ξεναγιςεισ ςε μουςεία, 

πινακοκικεσ και εργαςτιρια, ςχετικοί 

διαδικτυακοί ςφνδεςμοι, κ.ά.

Ιςτότοποσ ΥΚΧ με ςχετικζσ ενότθτεσ 

και διαδικτυακοί ςυνδζςμουσ  

http://www.mcit.gov.cy/mcit/chs/chs

.nsf/DMLnews_archive_gr/DMLnews_

archive_gr?OpenDocument

ΌΧΙ Δεν Εφαρμόηεται Δεν Εφαρμόηεται
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α/α
Τίτλοσ/  

/Περιγραφή 
Συνοπτικά Περιεχόμενα/Κατηγορίεσ 

Τρόποσ/Μζςο 

Πληροφόρηςησ/Δημοςιοποίηςησ
Καταβολή Τζλουσ Σημειώςεισ

Άλλεσ/Περαιτζρω 

Πληροφορίεσ/Διευκριν

ίςεισ/Επεξηγήςεισ που 

δφναται να δοθοφν 

από την ΥΒΤ ςε 

ενδιαφερόμενουσ, 

μετά από 

αίτημα/επιςτολή τουσ, 

με ςχετική καταβολή ή 

όχι τζλουσ. 

Υπουργείο Ενζργειασ, Εμπορίου και Βιομηχανίασ (ΥΕΕΒ) 

Υπηρεςία Βιομηχανίασ και Τεχνολογίασ (ΥΒΤ) 

                                                                             Σχζδιο Δημοςίευςησ Πληροφοριών                                                              Νοζμβριοσ 2020                  

(Σφμφωνα με τον περί του Δικαιϊματοσ Πρόςβαςθσ ςε Πλθροφορίεσ του Δθμόςιου Τομζα Νόμο Ν.184(Ι)/2017)

Γενική Σημείωςη:

Ενδεχομζνωσ να πραγματοποιοφνται περιοδικζσ αναβακμίςεισ/βελτιϊςεισ/τροποποιιςεισ ςε ιςτοςελίδεσ/ιςτότοπουσ ι/και διαδικτυακοφσ ςυνδζςμουσ (internet links) ι/και θλεκτρονικζσ 

πλατφόρμεσ/ταχυδρομεία/δίκτυα/διαςυνδζςεισ ι/και ςε γραφικζσ διεπαφζσ χρθςτϊν (graphical users interfaces) ι/και ςτο ςχζδιο δθμοςίευςθσ πλθροφοριϊν ι/και ςε 

κζματα/αρμοδιότθτεσ/πλθροφορίεσ, τθσ Υπθρεςίασ Βιομθχανίασ και Τεχνολογίασ (ΥΒΤ) του Υπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου και Βιομθχανίασ (ΥΕΕΒ). Σε τζτοια ενδεχόμενθ περίπτωςθ, εάν 

οτιδιποτε από αυτά ι/και εάν οτιδιποτε από τισ πλθροφορίεσ/διαδικτυακοφσ ςυνδζςμουσ (internet links) του πιο πάνω πίνακα/ςχεδίου δθμοςίευςθσ, ενδεχομζνωσ δεν εμφανίηεται 

διαδικτυακά ςτισ οκόνεσ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ι/και ενδεχομζνωσ δεν ανταποκρίνεται ςτο πραγματικό/υφιςτάμενο κακεςτϊσ/πλαίςιο, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ με τθν Υπθρεςία 

Βιομθχανίασ και Τεχνολογίασ (ΥΒΤ) φαίνονται πιο κάτω:

Τθλζφωνο YBT:  00357-22867238               (Κεντρικό Τθλζφωνο ΥΕΕΒ:  00357-22867100)

Τθλεομοιότυπο YBT:  00357-22867253     (Κεντρικό Τθλεομοιότυπο ΥΕΕΒ: 00357-22375120) 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ΥΒΤ:  sit@meci.gov.cy   

Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ ΥΒΤ:  Ανδρζα Αραοφηου 6, 1421 Λευκωςία, Κφπροσ
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