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1. Υλοποιώντας τη Δήλωση Πολιτικής για την Ενίσχυση 

του Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος μεταρρυθμίσεων που προωθεί η Κυβέρνηση, η 

επιχειρηματικότητα αναγνωρίστηκε ως ένας από τους βασικούς άξονες επίτευξης 

οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας του τόπου. Η δημιουργία περισσότερων 

βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας βασισμένης στην τεχνολογική αναβάθμιση και την καινοτομία θα  

συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και θα ενισχύσει την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.    

Σε αυτό το πλαίσιο η Κυβέρνηση υιοθέτησε στις 18 Δεκεμβρίου 2015 την «Εθνική 

Δήλωση Πολιτικής για την ενίσχυση του Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος». Με την 

πρωτοβουλία αυτή καθιερώνεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής και ένα 

στοχευμένο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της 

χώρας. Σκοπός είναι η προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με την 

περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση του υφιστάμενου επιχειρηματικού 

οικοσυστήματος.  

1.1. Στόχος της Δήλωσης Πολιτικής 

Η Δήλωση, η οποία εντάσσεται στο νέο μοντέλο ανάπτυξης που προωθείται μέσα από 

το Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη1,  προτείνει ολοκληρωμένες πολιτικές και δράσεις 

στηριζόμενες στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των 

επιχιερήσεων. Οι δράσεις συνοψίζονται σε ένα Σχέδιο Δράσης με ορίζοντα υλοποίησης 

το 2020 και επικεντρώνονται στους ακόλουθους τέσσερις γενικούς στόχους: 

1. Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας  - αύξηση του αριθμού των 

επιχειρηματιών/επιχειρήσεων, υφιστάμενων και νέων, που θα συμμετέχουν 

ενεργά στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων με 

πολλαπλά οφέλη, κυρίως όσον αφορά τον τομέα της απασχόλησης 

2. Ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας – καλλιέργεια του επιχειρηματικού 

πνεύματος στο σύνολο του πληθυσμού και ανάπτυξη επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων και ταλέντων 

3. Στήριξη της επιχειρηματικότητας – δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και 

μηχανισμών στήριξης που θα διασφαλίσουν την ανάπτυξη και βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων αλλά και τη δυναμική ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών 

εγχειρημάτων, κυρίως από νεοφυείς επιχειρήσεις 

                                                           
1
 Όπως εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Φεβρουάριο 2014 και αναθεωρημένο το Δεκέμβριο 

2016. 
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4. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας – διευκόλυνση και 

παροχή των κατάλληλων κινήτρων για πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέες 

αγορές καθώς και αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων    

Η επίτευξη των γενικών στόχων της κυβέρνησης αντικατοπτρίζεται μέσα από 

ποσοτικούς και μετρήσιμους δείκτες ως εξής:   

 Αύξηση των νέων επιχειρήσεων που δημιουργούνται ετησίως κατά 20% 

 Aύξηση του ποσοστού βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, κατά τα πρώτα δύο 

χρόνια λειτουργίας τους, κατά 25% μέχρι το 2020 

 Αύξηση του αριθμού των υψηλού ρυθμού ανάπτυξης (≥ 10 ποσ. μον.) 

επιχειρήσεων κατά 50% ετησίως   

 Αύξηση του αριθμού των εργαζομένων σε νέες επιχειρήσεις (start-ups) κατά 

10% και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά 5% μέχρι το 2020. 
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2. Πρόοδος στην Υλοποίηση των Δράσεων  
 

Η Ετήσια Έκθεση Προόδου για το 2016 αποτυπώνει την πρόοδο στην πορεία 

υλοποίησης των υφιστάμενων δράσεων και καθορίζει τις βασικές προτεραιότητες για το 

έτος 2017.  

Από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της Δήλωσης Πολιτικής για την Επιχειρηματικότητα, 

διαπιστώθηκε μία αξιόλογη κινητοποίηση βασικών φορέων από όλα τα φάσματα του 

επιχειρηματικού οικοσυστήματος και συμβολή τους στην προώθηση και ενίσχυση της 

επιχειρηματικής κουλτούρας και δραστηριοποίησης στην Κύπρο. Με την Κυβέρνηση να 

δηλώνει ξεκάθαρα την πρόθεση και τις επιδιώξεις της, μέσα από ένα στοχευμένο Σχέδιο 

Δράσης, δόθηκε η ώθηση για ανάληψη πρωτοβουλιών τόσο από το δημόσιο αλλά και 

κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, με βασική επιδίωξη την ανάδειξη της 

κοινωνικοοικονομική σημασία της επιχειρηματικότητας όχι μόνον ως θεμιτή 

επαγγελματική επιλογή αλλά και ως τομέα εθνικού οικονομικού ενδιαφέροντος.  

Όπως είχε εξαρχής επισημανθεί, η Δήλωση Πολιτικής δεν αποτελεί ένα στατικό κείμενο 

αλλά μια εξελισσόμενη διαδικασία που αποσκοπεί στη βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για την αξιολόγηση 

και συνεχή βελτίωση της προσέγγισης πολιτικής που ακολουθείται, είναι σημαντική η 

συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των βασικών συντελεστών της 

επιχειρηματικότητας μέσα από διεθνώς αναγνωρισμένους δείκτες και μεθοδολογίες 

όπως αυτές που αναδεικνύονται μέσα από το ερευνητικό πρόγραμμα του Παγκόσμιου 

Παρατηρητήριου Επιχειρηματικότητας GEM στο οποίο η Κύπρος εντάχθηκε το 2016 και 

η πρώτη έκθεση για τη χώρα αναμένεται να είναι έτοιμη το Μάρτιο του 2017. Τα 

αποτελέσματα αναμένεται να βοηθήσουν τόσο την Κυβέρνηση όσο και όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς ως προς την καλύτερη κατανόηση των συντελεστών του 

κυπριακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος και των πραγματικών μεγεθών αυτών, 

ενώ, κατ’ επέκταση, θα συμβάλει στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό μέτρων 

πολιτικής, περιλαμβανομένης της αναθεώρησης μέτρων της ΔΠ, όπου αυτό κρίνεται 

σκόπιμο.   

Αναφορικά με το σύστημα αξιολόγησης τόσο της υλοποίησης όσο και της απόδοσης των 

δράσεων μέσα από ένα σύστημα δεικτών απόδοσης, παρόλο που όπου είναι δυνατόν  

αναφέρεται ποσοτικά τι έχει επιτευχθεί, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη πρόσφατων 

στοιχείων (τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν το 2015) αλλά και το σύντομο 

χρονικό διάστημα από την έναρξη υλοποίησης των δράσεων της Δήλωσης Πολιτικής, οι 

δείκτες επίδοσης δεν έχουν συμπεριληφθεί στην Έκθεση Προόδου για το 2016. 

Ενδεικτικά όμως αναφέρεται ότι ο αριθμός νέων επιχειρήσεων έχει αυξηθεί το 2016 

κατά 21% σε αντίθεση αύξηση ύψους 3% που σημείωσε το 2015.  
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Για το 2017 προτεραιότητα αποτελούν οι ακόλουθες ορίζοντες δράσεις: 

 Σε βάθος ανάλυση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος για περαιτέρω 

κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών καθώς και καλύτερη στόχευση 

των δράσεων.  Προβλέπεται η εκπόνηση μιας βαθύτερης ανάλυσης του 

επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Κύπρου στη βάση διεθνώς 

αναγνωρισμένων προτύπων η οποία θα περιλαμβάνει την πλήρη χαρτογράφηση 

του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, την εξειδικευμένη αξιολόγηση του και 

συστάσεις ως προς τις κατευθύνσεις πολιτικής που ακολουθούνται για την 

επιχειρηματικότητα στην Κύπρο. 

 Προβλέπεται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαίσιου παρακολούθησης και 

επιμέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων της Δήλωσης Πολιτικής. 

 

Η πρόοδος στην υλοποίηση των επιμέρους δράσεων της Δήλωσης Πολιτικής, 

παρουσιάζεται στις ενότητες που ακολουθούν.  



 

1.1. Άξονας Προτεραιότητας 1 – Καλλιέργεια Επιχειρηματικής Κουλτούρας 

Στον ένα χρόνο υλοποίησης της Δήλωσης Πολιτικής διαφάνηκε να υπάρχει δυναμική 

στην περαιτέρω κατανόηση και προώθηση της έννοιας της Επιχειρηματικότητας από 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ειδικότερα τις αρμόδιες Διευθύνσεις του 

Υπουργείου Παιδείας. Προγράμματα επιχειρηματικότητας έχουν πλέον ενταχτεί, έστω 

και σε πιλοτική βάση, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.   

Τα νέα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας στοχεύουν πέραν από τις  

ακαδημαϊκές γνώσεις στην καλλιέργεια, των πιο κάτω, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που 

απαιτούνται σε μια σύγχρονη ανταγωνιστική κοινωνία:  

 τη δημιουργικότητα. 

 την κριτική σκέψη. 

 τη θεωρητική σκέψη και ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη. 

 τις ικανότητες και δεξιότητες ανάλυσης και σχεδιασμού. 

 την ικανότητα συλλογικής εργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών. 

 την ικανότητα λύσης προβλημάτων και, παράλληλα, την ετοιμότητα αναζήτησης 

εναλλακτικών λύσεων και ικανότητα ανάπτυξης εναλλακτικών θεωριών. 

 την άριστη, δόκιμη και συνετή χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνίας. 

 την εν συναίσθηση και τις δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας. 

 

Εξίσου σημαντική είναι η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην απόκτηση εμπειρικής 

μάθησης μέσα από την ιδία συμμετοχή των μαθητών όλων των βαθμίδων σε 

διαγωνισμούς ή και προγράμματα επιχειρηματικότητας. Για πρώτη φορά λειτούργησε 

στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση το πρόγραμμα «Ξοδεύοντας Έξυπνα» σε συνεργασία με 

τον Οργανισμό «Junior Achievement Κύπρου» και το Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου. Το 

πρόγραμμα έχει στόχο την εξοικείωση των παιδιών με έννοιες σχετικές με τη διαχείριση 

των χρημάτων όπως έσοδα, έξοδα, αποταμίευση. Οι μαθητές στο πλαίσιο αυτό  

αναπτύσσουν τις δεξιότητες και κατανοούν έννοιες μέσω της βιωματικής μάθησης. 

Επίσης στο πλαίσιο βιωματικής μάθησης συνεχίζει να λειτουργεί στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (σε εθελοντική βάση) το πρόγραμμα «Μαθητική Επιχείρηση» σε 

συνεργασία με τον Οργανισμό «Junior Achievement Κύπρου» και το Σύνδεσμο 

Τραπεζών Κύπρου. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 

1 
• Καλλιέργεια Επιχειρηματικής 

Κουλτούρας 
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δημιουργήσουν και να διοικήσουν μία “πραγματική” επιχείρηση. Κύριος στόχος είναι η 

ολοκλήρωση ενός πλήρους κύκλου εργασιών, από την σύλληψη της ιδέας, στην 

λειτουργία της εταιρείας και στο κλείσιμο των εργασιών της.  

Αξιοσημείωτη εξέλιξη είναι η διεξαγωγή από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 

σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων /ημερίδων προς τους εκπαιδευτικούς με στόχο  τη 

προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος, τη δημιουργία επιχειρηματικής 

κουλτούρας και επιχειρηματικής δράσης στο σχολικό περιβάλλον και την εκπαίδευση  

των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Στα επιμορφωτικά προγράμματα συμμετείχαν 140 

εκπαιδευτικοί.    

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την υποστήριξη του Υπουργείου Άμυνας 

λειτούργησε το 2016, πρόγραμμα με στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας 

και την ενίσχυση της καινοτομίας στην Εθνική Φρουρά. Στόχος είναι η παροχή 

εξειδικευμένης κατάρτισης και η ενθάρρυνση των Εθνοφρουρών να αναπτύξουν 

επιχειρηματικές δεξιότητες, ώστε ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας να αξιοποιείται και 

για την επαγγελματική και εκπαιδευτική τους εξέλιξη. Το Πρόγραμμα αναμένεται να 

επαναλειτουργήσει το 2017.  

Επίσης, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Άμυνας, 

οργανώνει εξειδικευμένα βραχείας διάρκειας προγράμματα κατάρτισης σε θέματα 

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, τα οποία προσφέρονται για τους Κύπριους 

Εθνοφρουρούς στο δικό τους χρόνο και χώρο. Το πρόγραμμα συνεισφέρει ουσιαστικά 

στην ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας και νοοτροπίας και στην ανάπτυξη 

επιχειρηματικών και άλλων δεξιοτήτων στους Εθνοφρουρούς.  

 

Πιο κάτω συνοψίζεται η πρόοδος σε όλες τις δράσεις του Άξονα 1. 

 

Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 1  
«Καλλιέργεια Επιχειρηματικής Κουλτούρας» 

 Δράση Πρόοδος  Σημειώσεις 
 
1.1 

 
Ενσωμάτωση της Επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση 

1.1.1 Εφαρμογή προγραμμάτων 
επιχειρηματικότητας στην 
εκπαίδευση.  
 

Υλοποιείται Έχουν ήδη λειτουργήσει προγράμματα 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την 
επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση σε 
εθελούσια βάση. Παράλληλα έχει 
εφαρμοστεί πιλοτικά το πρόγραμμα 
«Ξοδεύοντας Έξυπνα» σε  περίπου 200 
παιδιά της Έκτης τάξης δημοτικού  σχολείου 
κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016. Τη 
σχολική χρονιά 2016-2017, το πρόγραμμα 
θα προσφερθεί σε 4500 περίπου παιδιά. 
Συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά η εφαρμογή 
του προγράμματος «Μαθητική Επιχείρηση» 
στη μέση εκπαίδευση. Κατά τη σχολική 
χρονιά  2015-2016, το πρόγραμμα έχει 
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Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 1  
«Καλλιέργεια Επιχειρηματικής Κουλτούρας» 

 Δράση Πρόοδος  Σημειώσεις 
προσφερθεί σε περίπου 350 μαθητές της Β 
Λυκείου σχολείου ενώ τη σχολική χρονιά 
2016-2017, το πρόγραμμα θα προσφερθεί 
σε πέραν των 400 μαθητών.  

1.1.2 Ένταξη της 
επιχειρηματικότητας στα 
αναλυτικά προγράμματα / 
διδακτέα ύλη 
 

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος. 

Αναμένεται περαιτέρω εξέταση του θέματος 
από ΥΠΠ και λήψη απόφασης στη βάση 
αξιολόγησης υφιστάμενων σχετικών 
προγραμμάτων, μελέτης καλών πρακτικών 
άλλων χωρών κοκ 

1.1.3/ 
1.1.4 

Μετάδοση εμπειριών σε 
θέματα 
επιχειρηματικότητας  και 
ανάπτυξη δεξιοτήτων 
συμπεριλαμβάνοντας και τη 
διοργάνωση διαγωνισμών 
Επιχειρηματικότητας 
 

Υλοποιείται Κύπριοι Φοιτητές έχουν συμμετάσχει σε 
Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας – 
European Innovation Academy – μια από τις 
κορυφαίες ακαδημίες επιχειρηματικότητας 
στην Νίκαια της Γαλλίας.  Σε ετήσια βάση 
διοργανώνεται ο διαγωνισμός 
Επιχειρηματικότητας Κύπρος – CyEC. Τόσο 
το δημόσιο όσο και ο ευρύτερος δημόσιος 
τομέας διοργανώνει σειρά διαγωνισμών με 
στόχο την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και γενικότερα την 
καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας 
πχ. Διαγωνισμός: «Μαθητές στην Έρευνα - 
ΜΕΡΑ», και Διαγωνισμός: «Τεχνολογία και 
Καινοτομία στην Εκπαίδευση». 

1.1.5 Δημιουργία και λειτουργία 
του Θεσμού «School Startup 
Ambassadors». 
 

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος  

Έχουν ήδη οριστεί οι Startup Ambassadors 
και έχουν ήδη πραγματοποιήσει 
παρουσιάσεις. Ο θεσμός αναμένεται να 
λειτουργήσει σε ολοκληρωμένη βάση το 
2017.  

1.1.6 Πρόγραμμα 
επιχειρηματικότητας και 
καινοτομίας στην Εθνική 
Φρουρά 
 

Υλοποιείται Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν 
διοργανωθεί  8 ημερίδες Ενημέρωσης για 
θέματα επιχειρηματικότητας & καινοτομίας 
σε στρατόπεδα παγκύπρια με τη συμμετοχή 
περίπου 500 Εθνοφρουρών και έχει 
ολοκληρωθεί ο 1

ος
 διαγωνισμός Καινοτόμων 

Επιχειρηματικών Ιδεών με τη συμμετοχή 5 
επιχειρηματικών ιδεών από εθνοφρουρούς. 
Η νέα προκήρυξη του Διαγωνισμού θα γίνει 
αρχές του 2017.  

1.1.7 Προγράμματα κατάρτισης 
σύντομης διάρκειας εξ 
αποστάσεως σε θέματα 
επιχειρηματικότητας και 
καινοτομίας. 
 

Υλοποιείται Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί 
τα ακόλουθα προγράμματα κατάρτισης - 
δίμηνης διάρκειας: (α) Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία, (β) Ίδρυση, οργάνωση και 
λειτουργία σύγχρονων επιχειρήσεων και (γ) 
Συμβίωση Ανθρώπου – Υπολογιστή: 
Καινοτομία στην εποχή των έξυπνων 
συσκευών. 
Τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν στους 
ενδιαφερόμενους εθνοφρουρούς. 

1.1.8 Εξέταση πιθανών τρόπων 
ενίσχυσης του επιπέδου 
εκπαίδευσης και της 

Δεν έχει 
αρχίσει. 

Με την επαναφορά του συστήματος 
δέσμων μαθημάτων από τη σχολική χρονιά 
2016-2017, διαφάνηκε ήδη μια τάση από 

http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/otherprograms/army/certifications
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Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 1  
«Καλλιέργεια Επιχειρηματικής Κουλτούρας» 

 Δράση Πρόοδος  Σημειώσεις 
ανάπτυξης   δεξιοτήτων  σε 
θετικές επιστήμες –STEM 
(π.χ. engineering skills, 
coding) 

τους μαθητές να ακολουθούν δέσμες 
θετικών επιστημών σε επίπεδο 40%. 

Θα εξεταστεί περαιτέρω το θέμα ενίσχυσης 
των δεξιοτήτων coding μέσω της 
εκπαίδευσης. 

Στόχος να αξιολογηθεί περαιτέρω 
μελλοντικά. 

1.1.9 Ενθάρρυνση της 
επιχειρηματικότητας στην 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση  

Υλοποιείται Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα προσφέρουν 
σειρά προγραμμάτων/ διαλέξεων με σκοπό 
την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας 
όπως πχ η προσφορά μαθημάτων 
Επιχειρηματικότητας και η δημιουργία 
δευτερεύον πτυχίου στην 
Επιχειρηματικότητα.   

 
1.2 

 
Επαγγελματικός Προσανατολισμός και προγράμματα εργασιακής τοποθέτησης 

1.2.1 Βελτίωση του θεσμού του 
Επαγγελματικού 
προσανατολισμού. 

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος 

Στο πλαίσιο εκπαιδευτικών για τους 
Συμβούλους Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού πραγματοποιήθηκαν 
παρουσιάσεις στους συμβούλους για τη 
σημασία και τις προοπτικές  της προώθησης 
της επιχειρηματικότητας μέσα από το 
εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο ως μέρος της 
διδακτέας ύλης όσο και της καθοδήγησης 
που λαμβάνουν οι μαθητές. Στο ίδιο 
πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις 
και σε μαθητές. 

1.2.2 Εκπαίδευση Λειτουργών 
Δημόσιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης σε θέματα 
επιχειρηματικότητας. 

Έχει σημειωθεί 
καθυστέρηση 

Η δράση αναμένεται να επαναξιολογηθεί το 
2017.  

1.2.3 Εργασιακή τοποθέτηση και 
άσκηση μαθητών 

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος  

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
προχωρεί με τον επανασχεδιασμό του 
θεσμού.  Στόχος είναι όπως στην εβδομάδα 
εργασίας, οι μαθητές τοποθετούνται για τις 
3 μέρες σε μία επιχείρηση και τις 2 μέρες να 
συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια 
όπου θα τους δίνεται η ευκαιρία να 
εργαστούν σε μελέτες περιπτώσεων 
ανάπτυξης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της 
εβδομάδας εργασίας πραγματοποιήθηκαν 
παρουσιάσεις σε μαθητές αναφορικά με τις 
προοπτικές της επιχειρηματικότητας. 

1.2.4 Προγράμματα  εργασιακής 
τοποθέτησης και άσκησης 
δημοσίων υπαλλήλων  

 

Υλοποιείται Το πρόγραμμα λειτούργησε πιλοτικά το 
2016 στο ΥΕΕΒΤ με τη συμμετοχή 14 
επιχειρήσεων και 5 Λειτουργών. Το 
πρόγραμμα θα επαναλειτουργήσει το 2

ο
 

εξάμηνο του 2017.  
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Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 1  
«Καλλιέργεια Επιχειρηματικής Κουλτούρας» 

 Δράση Πρόοδος  Σημειώσεις 

 
1.3 

 

Διάδοση και Προβολή της επιχειρηματικότητας 

1.3.1 Αξιοποίηση των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης για 
διάδοση της 
επιχειρηματικότητας. 

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος  

Υλοποιείται κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα 
με την προβολή των πρωτοβουλιών / 
δράσεων που λαμβάνονται σε αυτό το 
πλαίσιο. 

1.3.3 Εκδηλώσεις για προώθηση 
της επιχειρηματικότητας. 

Υλοποιείται  Λαμβάνονται πρωτοβουλίες για ενημέρωση 
και προώθηση της επιχειρηματικότητας από 
τον ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα, στις οποίες συμμετέχει ή/και 
στηρίζει η Κυβέρνηση.  

  

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που σημειώθηκε το 2016 και τις ανάγκες της 

επιχειρηματική κοινότητας καθορίστηκαν οι πιο κάτω ως δράσεις  προτεραιότητας για 

το 2017.  

Δράσεις Προτεραιότητας για το 2017  
Πυλώνας 1 «Καλλιέργεια Επιχειρηματικής Κουλτούρας» 

 Δράση 

 
1.1 

 
Ενσωμάτωση της Επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση 

1.1.5 Δημιουργία και λειτουργία του Θεσμού «School Startup Ambassadors». 

1.1.9 Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση  

 
1.2 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός και προγράμματα εργασιακής 
τοποθέτησης 

1.2.4 Προγράμματα  εργασιακής τοποθέτησης και άσκησης δημοσίων υπαλλήλων  

 



 

2.2. Άξονας Προτεραιότητας 2 – Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 

Στον άξονα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σημειώθηκε αξιόλογη  

πρόοδος κατά το 2016.  

Καταρχήν στο πλαίσιο βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου, ετοιμάστηκε 

ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 

29/10/15 και περιλαμβάνει δράσεις εκσυγχρονισμού και απλοποίησης σε 

συγκεκριμένους τομείς, περιλαμβανομένων και δράσεων που αφορούν στην 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση.  Στόχος του σχεδίου δράσης είναι να προσδιοριστούν και 

να αντιμετωπιστούν οι επαχθείς διαδικασίες που επηρεάζουν τη σύσταση και 

λειτουργία της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα. Το Σχέδιο Δράσης 

διαμορφώνεται γύρω από τρείς προτεραιότητες:  

 Απλοποίηση Διαδικασιών και νομοθεσιών-μείωση του διοικητικού φόρτου 

 Καλύτερη νομοθέτησης και Ανάλυση Αντίκτυπου νέας νομοθεσίας  

 Καλλιέργεια κουλτούρας και ανάπτυξη σχετικών ικανοτήτων για βελτίωση του 

Ρυθμιστικού πλαισίου. 

 

Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται δράσεις απλοποίησης διαδικασιών και εκσυγχρονισμού 

της νομοθεσίας σε αριθμό νευραλγικών υπηρεσιών όπως Έφορος Εταιρειών, Τμήμα 

Φορολογίας, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Περιβάλλοντος και Τμήμα 

Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. 

 

Επίσης, η Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης ετοίμασε νέο αναθεωρημένο πλαίσιο 

Ανάλυση Αντίκτυπου (ΑΑ) καθώς και σχετικό Οδηγό ο οποίος περιλαμβάνει 

κατευθυντήριες γραμμές για συμπλήρωση, υποβολή και έλεγχο σχετικών 

ερωτηματολογίων. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου ΑΑ το οποίο 

περιλαμβάνει και μηχανισμό για διεξαγωγή SME Test. Το SME Test θα διεξάγεται για 

την εκάστοτε νομοθεσία και αφορά την εμπλοκή των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων στις 

διαδικασίες διαβούλευσης (για διαμόρφωση της νομοθετικής ρύθμισης), τον εντοπισμό 

και ανάλυση του αντίκτυπου ανά κατηγορία επιχειρήσεων, την προώθηση ή επαρκή 

αιτιολόγηση της μη προώθησης μέτρων για μετριασμό του αντίκτυπου (όπου αυτά 

κρίνονται αναγκαία π.χ. δυσανάλογη επιβάρυνση στις μικρές και πολύ μικρές 

2 
• Βελτιώση Επιχειρηματικού 

Περιβάλλοντος 
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επιχειρήσεις). Το νέο αναθεωρημένο πλαίσιο Ανάλυσης Αντίκτυπου (ΑΑ) έχει ήδη 

εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και η εφαρμογή του ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 

2017.  

  

Στις 2 Δεκεμβρίου 2016, εγκρίθηκε από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπρόσωπων   

και τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2017, αναθεώρηση του Περί Φορολογίας 

του Εισοδήματος Νόμου με στόχο την παροχή φορολογικών κινήτρων προς ιδιώτες για 

επενδύσεις σε καινοτόμες και ιδιαίτερα νεοφυείς επιχειρήσεις. 

 

Καθοριστική σημασίας θεωρείται η πρόοδος στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση με 

έμφαση στη διευκόλυνση του επιχειρείν.  Προς αυτή τη κατεύθυνση, η Μονάδα 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού προχωρούν με τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για 

την παροχή πληροφόρησης σε θέματα που αφορούν αποκλειστικά τις επιχειρήσεις 

(χρηματοδότηση, διαδικασίες, νομοθεσίες, εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας). 

Παράλληλα, το Υπουργείο ΕΕΒ&Τ προχωρεί με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση των Σχεδίων Χορηγιών.  Το σύστημα θα 

παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και παροχής των 

απαιτούμενων μηχανισμών διαχείρισης των αιτήσεων και διοικητικής ενημέρωσης. Η 

πρώτη πιλοτική ηλεκτρονική υποβολή αίτησης Σχεδίου Χορηγιών, αναμένεται το 2017. 

Επίσης, στο πλαίσιο περαιτέρω προώθηση της Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας – 

«ΑΡΙΑΔΝΗ», έχει καταρτιστεί Σχέδιο Δράσης με νέες η-υπηρεσίες το οποίο εγκρίθηκε 

από το Υπουργικό Συμβούλιο το Μάιο του 2016. H υλοποίηση των νέων δημόσιων 

υπηρεσιών του Σχεδίου Δράσης έχει αρχίσει και θα ολοκληρωθεί αρχές του 2018.  

Επιπρόσθετα, για διευκόλυνση γενικότερα του ηλεκτρονικού επιχειρείν το Συμβούλιο 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποφάσισε όπως αγοραστούν, από εξουσιοδοτημένο 

παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης, πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής και 

ηλεκτρονικής αυθεντικοποίησης τα οποία θα αποτελέσουν καταλύτη στη διεκπεραίωση 

δημόσιων υπηρεσιών πλήρως ηλεκτρονικά. 

Πιο κάτω συνοψίζεται η πρόοδος σε όλες τις δράσεις του Άξονα 2. 

 

Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 2  
«Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» 

 Δράση Πρόοδος  Σημειώσεις 
2.1 Βελτίωση ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου για ενίσχυση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας 
2.1.1 Υιοθέτηση και υλοποίηση 

Σχεδίου Δράσης για τη 
Βελτίωση Ρυθμιστικού 
Πλαισίου. 

Υλοποιείται  Ετοιμάστηκε ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης 
για τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου 
στην Κύπρο, το οποίο εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο στις 29/10/15 και 
περιλαμβάνει δράσεις εκσυγχρονισμού και 
απλοποίησης σε συγκεκριμένους τομείς, 



 

 

σ
ελ

.  
 1

4
 

Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 2  
«Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» 

 Δράση Πρόοδος  Σημειώσεις 
περιλαμβανομένων και δράσεων που 
αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.  

2.1.2 Προώθηση της εφαρμογής 
της ευρωπαϊκής αρχής  
“Think Small First”.  

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος 
 

Εφαρμογή του SME Test. Επίσης στα 
πλαίσια καλών πρακτικών γίνονται και 
εισηγήσεις για απλοποιήσεις όσον αφορά 
το διοικητικό φόρτο στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις.  

2.1.3 Απλοποίηση των 
διαδικασιών εγγραφής 
επιχείρησης στον Έφορο 
Εταιρειών και αναβάθμιση 
των μηχανογραφημένων 
συστημάτων 

 

Υλοποιείται Βρίσκεται υπό εξέλιξη σύμβαση για παροχή 
νομικών υπηρεσιών για 
απλοποίηση/ενοποίηση εντύπων ΤΕΕΕΠ. Τα 
νέα έντυπα υπό την μορφή 
αναθεωρημένων κανονισμών αναμένεται 
να εγκριθούν από τη Βουλή εντός του 2017.  
Επίσης υπό εξέλιξη βρίσκεται η 
αναθεώρηση των τελών η οποία επίσης 
αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 
2017.  

2.1.4 Απλοποίηση διαδικασιών 
εγγραφής και καταβολής 
εισφορών στο Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

 

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος 
 

H διαδικασία για εγγραφή και καταβολή 
εισφορών έχει απλοποιηθεί. Συγκεκριμένα, 
δίδεται πλέον η δυνατότητα για εισαγωγή 
(upload) κατάστασης αποδοχών & 
εισφορών των εργοδοτουμένων απευθείας 
από το σύστημα διαχείρισης μισθολογίου 
της επιχείρησης, ώστε να γίνονται 
πληρωμές με τη μέθοδο εντολής άμεσης 
χρέωσης.  
Από το 2017 υπηρεσίες που αφορούν 
εργοδότες (π.χ. αίτηση για εγγραφή στο 
μητρώο εργοδοτών, δήλωση πρόσληψης) 
θα παρέχονται μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος ΑΡΙΑΔΝΗ.  

2.1.5 Απλοποίηση διαδικασιών 
του Τμήματος Φορολογίας 
για επιχειρήσεις. 

 

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος 

Τα έντυπα εγγραφής νέας επιχείρησης στο 
ΦΠΑ και στο Φόρο Εισοδήματος για 
εξασφάλιση ενιαίου Αριθμού Φορολογικής 
Ταυτότητας έχουν  ενοποιηθεί . Εξετάζεται 
η απλοποίηση επιλεγμένων φορολογικών 
δηλώσεων και προωθείται η βελτίωση του 
συστήματος πληρωμών φορολογικών 
υποχρεώσεων. 

2.1.6 Διευκόλυνση της εγγραφής 
νέας επιχείρησης.   
 

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος 

Προωθείται στα πλαίσια των e-services η 
διαμόρφωση ενιαίας ηλεκτρονικής 
αίτησης/διαδικασίας για εγγραφή στις 3 
αρμόδιες Υπηρεσίες για σκοπούς 
σύστασης. 

2.1.7 Υιοθέτηση ολοκληρωμένου 
πλαισίου Ανάλυσης 
Αντικτύπου για νέες 
νομοθεσίες και εφαρμογή 
του SME Test.  
 

Ολοκληρώθηκε  Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο 
στις 5 Σεπτεμβρίου 2016 το νέο πλαίσιο ΑΑ 
(ερωτηματολόγια, κατευθυντήριες γραμμές 
κλπ), στη βάση μελέτης καλών πρακτικών 
της ΕΕ & άλλων ΚΜ αλλά και διαβούλευσης 
(Μάιος / Ιούνιος 2016) με όλα τα 
Υπουργεία, τη Νομική Υπηρεσία και τη 
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Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 2  
«Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» 

 Δράση Πρόοδος  Σημειώσεις 
Γενική Διεύθυνση της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε 
εφαρμογή από 1

η
 Ιανουαρίου 2017. 

 

2.1.8 Προσέλκυση εργαζομένων 
υψηλής αμοιβής από τρίτες 
χώρες. 
 

Έχει σημειωθεί 
καθυστέρηση. 
 

Βρίσκεται υπό αναθεώρηση υφιστάμενη 
διαδικασία για προσέλκυση μεγάλων 
επενδύσεων μέσω της διευκόλυνσης της 
εισόδου και απασχόλησης υπηκόων 3

ων
 

χωρών. Η διευκόλυνση που παρέχεται 
αφορά τα διευθυντικά, ανώτερα στελέχη 
και απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας.  

2.1.9 Προσέλκυση επιχειρηματιών 
από τρίτες χώρες για 
δημιουργία/εγγραφή Startup 
επιχείρησης στην Κύπρο 
(Start-up visa).  

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος 
 

Έχει ετοιμαστεί προσχέδιο προδιαγραφών 
για διαμόρφωση του πιλοτικού 
προγράμματος το οποίο αναμένεται να 
λειτουργήσει το 2017.  
 

2.1.10 Φορολογικά κίνητρα / 
ελαφρύνσεις με έμφαση στις 
νεοφυείς επιχειρήσεις. 

 
 

Υλοποιείται 
 

Στις 2 Δεκεμβρίου 2016, εγκρίθηκε από την 
ολομέλεια της Βουλής των Αντιπρόσωπων  
αναθεώρηση του Περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος Νόμου όπου στόχος είναι να 
καταστεί λειτουργική και αποτελεσματική η 
εφαρμογή φορολογικών κινήτρων σε 
φυσικά πρόσωπα για ενθάρρυνση των 
καινοτόμων επενδύσεων με τη δημιουργία 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 
Τίθεται σε εφαρμογή από την 1

η
 

Ιανουαρίου 2017. 

2.1.11 Ανάπτυξη  κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας  
 

Υλοποιείται 
 

Προωθείται η διαμόρφωση νέας 
νομοθετικής ρύθμισης για ανάπτυξη της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην 
Κύπρο. Επιπρόσθετα, με αγορά υπηρεσιών 
βρίσκεται υποδιαμόρφωση,  σχέδιο δράσης 
για ανάπτυξη των κοινωνικών 
επιχειρήσεων. Επίσης, στο πρόγραμμα 
RESTART 2016-2020, περιλαμβάνεται το 
Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία». H 
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 
Πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί 
στις αρχές του 2017 

 
2.2 

 
Ανάπτυξη δομών στήριξης της Επιχειρηματικότητας 

2.2.1 Δημιουργία Κέντρου 
Εξυπηρέτησης 
Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας  (KEEΔ). 
 

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος 
 

Έχει ολοκληρωθεί (Φεβ 2016) μελέτη για 
τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και 
λειτουργία του Κέντρου, ως αναβάθμιση 
του υφιστάμενου One-Stop-Shop για 
επιχειρήσεις 
Το Κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει το 
2017. 

2.2.2 Ανάπτυξη CY Brand for start 
ups. 
 

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος 
 

Ο CIPA σε συνεργασία με φορείς του 
επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην 
Κύπρο, προχωρεί στη διαμόρφωση 
προωθητικού υλικού για αξιοποίηση στα 
πλαίσια συμμετοχών σε διεθνείς 



 

 

σ
ελ

.  
 1

6
 

Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 2  
«Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» 

 Δράση Πρόοδος  Σημειώσεις 
διοργανώσεις. 

1.3.4 Δράσεις για στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
μέσω συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, mentoring, 
δικτύωσης, κτλ.  

Υλοποιείται  Το ΥΕΕΒ&Τ αντιμετωπίζει θετικά πρόταση 
της EBRD για τη δημιουργία ενός 
προγράμματος παροχής συμβουλευτικής 
καθοδήγησης και εκπαίδευσης 
επιχειρήσεων.  Το πρόγραμμα αναμένεται 
να λειτουργήσει το 2017.  

2.3 Ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και περαιτέρω αξιοποίηση των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για στήριξη των 
επιχειρήσεων 

2.3.1 Δημιουργία Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης 
Επιχειρήσεων.  

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος 
 

Έχουν ετοιμαστεί όροι εντολής για αγορά 
υπηρεσιών με σκοπό τον σχετικό 
ανασχεδιασμό της ιστοσελίδας του PSC και 
δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης 
ιστοσελίδας/πλατφόρμας για τις 
επιχειρήσεις..   

2.3.2 Εξέταση της δυνατότητας 
εφαρμογής ενός 
ολοκληρωμένου 
ηλεκτρονικού συστήματος 
αδειοδότησης 
(IntegratedLicensingSystem). 
 

Υλοποιείται 
 

Υλοποιείται μέσω της ΑΡΙΑΔΝΗΣ. 
 

2.3.3 Πρωτοβουλία για 
δημοσίευση και περαιτέρω 
χρήση πληροφοριών του 
δημόσιου τομέα (Public 
Sector Information). 
 

Ολοκληρώθηκε Το έργο έχει ολοκληρωθεί – δημοσίευση  
πληροφοριών από περίπου 80 Τμήματα της 
δημόσιας υπηρεσίας και προώθηση του 
έργου μέσω επικοινωνιακής στρατηγικής 
στις δημόσιες υπηρεσίες, τον ιδιωτικό 
τομέα (π.χ. επιχειρήσεις) και το ευρύ κοινό. 

2.3.4 Περαιτέρω προώθηση της 
Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (e - 
government), με έμφαση στη 
διευκόλυνση του Επιχειρείν. 

 

Υλοποιείται  Εγκρίθηκε από ΥΣ στις 4/5/2016 Σχέδιο 
Δράσης της ΜΔΜ και του ΤΥΠ για την 
ανάπτυξη νέων δημόσιων η-υπηρεσιών 
στην ΑΡΙΑΔΝΗ. Επίσης, έχει ληφθεί 
απόφαση από Συμβούλιο Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Απρ 2016) για αγορά 
πιστοποιητικών η-υπογραφής, η-
αυθεντικοποίησης και μέσου φύλαξης.  

2.3.5 Online “CY” brand promo Δεν έχει 
αρχίσει 
 

Η δράση θα υλοποιηθεί εντός του 2017.  

2.3.6 Ψηφιοποίηση σχεδίων 
στήριξης επιχειρήσεων.  

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος 
 

Το ΥπΕΕΒΤ προχωρεί στη δημιουργία 
εξειδικευμένου ηλεκτρονικού συστήματος 
που θα παρέχει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για 
συμμετοχή στα σχέδια χορηγιών αλλά και 
τη ηλεκτρονική διαχείριση των αιτήσεων. 
Το πρώτο σχέδιο αναμένεται να 
μηχανογραφηθεί μέχρι τον Ιούνιο του  
2017. 
 
To Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας έχει 
προχωρήσει στη δημιουργία της 
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Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 2  
«Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» 

 Δράση Πρόοδος  Σημειώσεις 
ηλεκτρονικής πύλης IRIS, μέσω της οποίας 
γίνεται η διαχείριση της συμμετοχής στα 
Προγράμματα RESTART 2016-2020.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που σημειώθηκε το 2016 και τις ανάγκες της 

επιχειρηματική κοινότητας, καθορίστηκαν οι πιο κάτω ως βασικές δράσεις 

προτεραιότητας για το 2017.  

Δράσεις Προτεραιότητας για το 2017 
Πυλώνας  2 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» 

 Δράση 

2.1 Βελτίωση ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου για ενίσχυση 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

2.1.2 Προώθηση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής αρχής  “Think Small First”.  

2.1.3 Απλοποίηση των διαδικασιών εγγραφής επιχείρησης στον Έφορο Εταιρειών και 
αναβάθμιση των μηχανογραφημένων συστημάτων. 

2.1.6 Διευκόλυνση της εγγραφής νέας επιχείρησης.   

2.1.7 Υιοθέτηση ολοκληρωμένου πλαισίου Ανάλυσης Αντικτύπου για νέες νομοθεσίες και 
εφαρμογή του SME Test.  

2.1.9 Προσέλκυση επιχειρηματιών από τρίτες χώρες για δημιουργία/εγγραφή Startup 
επιχείρησης στην Κύπρο (Start-up visa).  

 
2.2 

 
Ανάπτυξη δομών στήριξης της Επιχειρηματικότητας 

2.2.1 Δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. 

2.2.2 Ανάπτυξη CY Brand for start ups. 

1.3.4 Δράσεις για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, mentoring, δικτύωσης, κτλ. 

2.3 Ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και περαιτέρω αξιοποίηση των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  για στήριξη των 
επιχειρήσεων 

2.3.1 Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων.  

2.3.4 Περαιτέρω προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e - government), με 
έμφαση στη διευκόλυνση του Επιχειρείν. 

2.3.6 Ψηφιοποίηση σχεδίων στήριξης επιχειρήσεων.  

 

 

 



 

2.3. Άξονας Προτεραιότητας 3 – Επιχειρηματική Καινοτομία 

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στην προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας αποτελεί 

η αξιολόγηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τη  μεταφορά τεχνογνωσίας (π.χ. 

δημιουργία τεχνοβλαστών) από τα Πανεπιστήμια. Τα τρία δημόσια Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα έχουν συμφωνήσει καταρχήν σε ένα Πλαίσιο Αρχών για τη Δημιουργία 

Μηχανισμού Μετατροπής Επιστημονικής Τεχνογνωσίας και Επινοήσεων σε 

Εμπορεύσιμα Προϊόντα ή Υπηρεσίες το οποίο αναμένεται να αποτελέσει το κανονιστικό 

και ρυθμιστικό πλαίσιο. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2017 και 

αναμένεται να συνεισφέρει ουσιαστικά στην δημιουργία start ups με υψηλή 

προστιθέμενη αξία αφού θα δημιουργήσει το όχημα εμπορευματοποίησης των 

αποτελεσμάτων της ακαδημαϊκής έρευνας.  

Παράλληλα το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας προχωρεί στη Δημιουργία και Λειτουργία 

ενός Κέντρου Μεταφοράς Τεχνολογίας.  Το Κέντρο αναμένεται να παρέχει υποστήριξη 

προς τα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Κύπρου σε σχέση με την προστασία 

και αξιοποίηση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων και των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας.  

 

Σημαντική εξέλιξη το 2016 υπήρξε και η προκήρυξη της νέας δέσμης προγραμμάτων του 

ΙΠΕ RESTART 2016-2020 τα οποία αποτελούν ένα πολυετές αναπτυξιακό πλαίσιο 

Προγραμμάτων για στήριξη της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της 

Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) στην Κύπρο. Βασικές επιδιώξεις της Κυβέρνησης, με την δέσμη 

προγραμμάτων Restart είναι – μεταξύ άλλων - η διασφάλιση της διαχρονικότητας και 

της δυναμικής του συστήματος ΕΤΑΚ με έμφαση στην αριστεία και στην ενδυνάμωση 

της βάσης ανθρώπινου δυναμικού, και η υποστήριξη του πλαισίου λειτουργίας του 

συστήματος ΕΤΑΚ και της παραγωγής προστιθέμενης αξίας από δραστηριότητες 

έρευνας και καινοτομίας μέσω της ενθάρρυνσης για προβολή και αξιοποίηση των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

 

 

 

 

 

3 
• Επιχειρηματική Καινοτομία 
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Πιο κάτω συνοψίζεται η πρόοδος σε όλες τις δράσεις του Άξονα 3. 

 

Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 3  
«Επιχειρηματική Καινοτομία» 

 Δράση Πρόοδος  Σημειώσεις 
 

3.1 
 
Διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου 

3.1.1 Επανεξέταση του 
νομοθετικού και 
κανονιστικού πλαισίου που 
διέπει τα δημόσια 
πανεπιστήμια για 
μετατροπή της 
επιστημονικής 
τεχνογνωσίας σε 
εμπορεύσιμα προϊόντα / 
υπηρεσίες  (πχ δημιουργία 
και λειτουργία spin offs). 
 
 

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος  

Έχει ετοιμαστεί το Πλαίσιο Αρχών για τη 
Δημιουργία Μηχανισμού Μετατροπής 
Επιστημονικής Τεχνογνωσίας και 
Επινοήσεων σε Εμπορεύσιμα Προϊόντα/ 
Υπηρεσίες και προκαταρκτική τροποποίηση 
των περί Πανεπιστημίου Κύπρου, και των 
περί Ακαδημαϊκού Προσωπικού του 
Πανεπιστημίου Κύπρου Κανονισμών, για 
την παροχή δυνατότητας στο ΠΚ και στα 
Μέλη του να ιδρύουν Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου και να συμμετέχουν σε 
τέτοιες Συμπληρωματικές Δραστηριότητες.   

3.1.2 Προώθηση της νέας 
διαδικασίας για δημιουργία 
Συμπράξεων καινοτομίας 
όπως προβλέπεται στην 
οδηγία 2014/24ΕΕ. 

Ολοκληρώθηκε Tον Απρίλιο του 2016 υιοθετήθηκε η νέα 
νομοθεσία ρύθμισης των διαδικασιών 
δημοσίων συμβάσεων (Ν. (73)Ι/2016). 
Παράλληλα πραγματοποιηθήκαν 
προγράμματα κατάρτισης/ενημέρωσης  για 
θέματα δημοσίων συμβάσεων και τη 
συμβολή τους στην προώθηση της 
καινοτομίας.   

3.1.3 Αναθεώρηση / ενίσχυση 
του πλαισίου προστασίας 
πνευματικής ιδιοκτησίας 
(Intellectual Property) και 
εξασφάλισης δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας 
(διπλώματος ευρεσιτεχνίας, 
βιομηχανικού σχεδίου και 
εμπορικού σήματος).  

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος 

Βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, η 
συγγραφή του περί Εμπορικών Σημάτων 
νομοσχεδίου για την πλήρη αναθεώρηση 
και εκσυγχρονισμό της σχετικής 
νομοθεσίας.  
Τον Ιούνιο 2016 υπογράφηκε σύμβαση για 
τον καταρτισμό των τεχνικών 
προδιαγραφών για την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένης λύσης πληροφοριακού 
συστήματος στο Κλάδο. 

 
3.2 

 
Παροχή κινήτρων για ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας 

3.2.1 Αξιολόγηση της 
δυνατότητας 
εξορθολογισμού των δομών 
& κινήτρων για θέματα 
καινοτομίας έρευνας και 
τεχνολογίας  

Δεν έχει 
αρχίσει ακόμη. 

Η δράση αναμένεται να προωθηθεί εντός 
2017.  

3.2.3 Χρήση υπολογιστικού 
νέφους από ΜμΕ. 

Δεν έχει 
αρχίσει ακόμη. 

Το σχέδιο αναμένεται να προκηρυχτεί εντός 
του 2018  

3.2.4 Πακέτα / Κουπόνια 
Καινοτομίας. 

Υλοποιείται Tο Πρόγραμμα περιλαμβάνεται στη δέσμη 
RESTART 2016-2020. Υπάρχουν 2 
Κατηγορίες Κουπονιών Καινοτομίας:  

H Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 
Πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί το 
2017. 



 

 

σ
ελ

.  
 2

0
 

Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 3  
«Επιχειρηματική Καινοτομία» 

 Δράση Πρόοδος  Σημειώσεις 
3.2.5/ 
3.2.6 

Προγράμματα  για ενίσχυση 
της  Έρευνας στις 
υφιστάμενες και τις 
νεοσύστατες Επιχειρήσεις.  

Υλοποιείται Tα Προγράμματα περιλαμβάνονται στη 
δέσμη RESTART 2016-2020.  

Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων  
για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις έχει 
ανακοινωθεί ενώ για τις υφιστάμενες  
αναμένεται να ανακοινωθεί το 2017. 

3.2.7 Διερεύνηση  Βιομηχανικής 
Τεχνολογίας / 
Τεχνογνωσίας.  

Υλοποιείται Το Πρόγραμμα περιλαμβάνεται στη δέσμη 
RESTART 2016-2020.  

H πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
αναμένεται να ανακοινωθεί το 2017. 

3.2.8 Επιχειρηματική Αριστεία: 
EUROSTARS Κύπρου. 

Υλοποιείται Το Πρόγραμμα  περιλαμβάνεται στο 
RESTART 2016-2020 .   

Για το Πρόγραμμα θα ανακοινωθούν 
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων σε 
ετήσια βάση για την περίοδο 2016-2020. 

3.2.9 ΗΟRΙΖΟΝ 2020/SME 
Instrument – 2

η
 Ευκαιρία. 

Υλοποιείται Το Πρόγραμμα  περιλαμβάνεται στο 
RESTART 2016-2020 .   

Έχει ανακοινωθεί πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι 
01/07/2019 ή μέχρι εξάντλησης του 
προϋπολογισμού. 

3.3 Ανάπτυξη του κατάλληλου υποστηρικτικού πλαισίου / υποδομών για λειτουργία 
καινοτόμων επιχειρήσεων 

3.3.1 Δημιουργία και Λειτουργία 
ενός Κέντρου Μεταφοράς 
Τεχνολογίας –Technology 
Transfer Center. 

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος 

Τον Μάιο 2016 ανατέθηκε η εκπόνηση 
μελέτης αναφορικά με τις νομικές πτυχές 
της λειτουργίας του Εθνικού Γραφείου ΜΤ. 
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της 
μελέτης υποβλήθηκαν στο ΙΠΕ τον Ιούλιο 
2016 και βρίσκονται υπό μελέτη / 
επεξεργασία. 

3.3.2 Αξιοποίηση 
πανεπιστημιακών 
εργαστηρίων από την 
επιχειρηματική κοινότητα.   

Δεν έχει 
αρχίσει ακόμη 

Η Δράση αναμένεται να προωθηθεί το 2017. 

3.3.3 Σχέδιο  για Δημιουργία 
Οικίων Καινοτομίας.  

Δεν έχει 
αρχίσει ακόμη 

Το Σχέδιο αναμένεται να υλοποιηθεί το 
2018. 

3.3.4 Δημιουργία και Λειτουργία 
Κέντρου Επιχειρηματικής 
Καινοτομίας.  

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος 

Η εταιρεία CyRIC έxει ήδη διαπιστευτεί ως 
BIC από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας 
(EBN). Δεδομένου του μεγέθους της ΚΔ δεν 
αναμένεται να διαπιστευτεί και δεύτερη 
εταιρεία/ οργανισμός ως BIC.  
Θα επανεξεταστεί το ενδεχόμενο 
λειτουργίας Σχεδίου Χορηγιών το 2017.  

3.3.5 Σχέδιο δημιουργίας 
συστάδων επιχειρήσεων 
(Clusters). 

Δεν έχει 
αρχίσει ακόμη 

Το Σχέδιο αναμένεται να προκηρυχτεί εντός 
του 2017. 

3.3.6 Προσέλκυση ερευνητικού 
ταλέντου. 

Υλοποιείται Μέσα από τα προγράμματα παρέχεται 
σειρά ευκαιριών για εκπόνηση υψηλού 
επιπέδου ερευνητικών δραστηριοτήτων και 
ανάπτυξη νέων ερευνητικών υποδομών σε 
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Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 3  
«Επιχειρηματική Καινοτομία» 

 Δράση Πρόοδος  Σημειώσεις 
τεχνολογικούς τομείς αιχμής και αριστείας. 

3.3.7 Ενίσχυση γραφείων 
διασύνδεσης. 

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος 

Το νέο έργο «Γραφεία Διασύνδεσης με τον 
Επιχειρηματικό κόσμο» ξεκίνησε στις 
14/10/2016 και αφορά στις τοποθετήσεις 
φοιτητών σε επιχειρήσεις για πρακτική 
άσκηση με αμοιβή. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που σημειώθηκε το 2016 και τις ανάγκες της 

επιχειρηματική κοινότητας καθορίστηκαν οι πιο κάτω ως βασικές δράσεις  

προτεραιότητας για το 2017.  

 

Δράσεις Προτεραιότητας για το 2017  
Πυλώνας 3 «Επιχειρηματική Καινοτομία» 

 Δράση 

 
3.1 

 
Διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου 

3.1.1 Επανεξέταση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα δημόσια 
πανεπιστήμια για μετατροπή της επιστημονικής τεχνογνωσίας σε εμπορεύσιμα προϊόντα / 
υπηρεσίες  (πχ δημιουργία και λειτουργία spin offs). 

 
3.2 

 
Παροχή κινήτρων για ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας 

3.2.1 Αξιολόγηση της δυνατότητας εξορθολογισμού των δομών & κινήτρων για θέματα 
καινοτομίας έρευνας και τεχνολογίας  

3.3 Ανάπτυξη του κατάλληλου υποστηρικτικού πλαισίου / υποδομών για λειτουργία 
καινοτόμων επιχειρήσεων 

3.3.1 Δημιουργία και Λειτουργία ενός Κέντρου Μεταφοράς Τεχνολογίας –Technology Transfer 
Center. 

3.3.2 Αξιοποίηση πανεπιστημιακών εργαστηρίων από την επιχειρηματική κοινότητα.   

3.3.5 Σχέδιο δημιουργίας συστάδων επιχειρήσεων (Clusters). 

 
 



 

2.4. Άξονας Προτεραιότητας 4 – Ενίσχυση Πρόσβασης στην χρηματοδότηση  

Σημαντικότερη πρόοδος που έχει σημειωθεί αναφορικά με το πυλώνα που αφορά 

την  πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί η ανάθεση της εκπόνησης της εκ των 

προτέρων  αξιολόγησης για την εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων με τη 

στήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) 2014-

2020 στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η μελέτη αναμένεται να καταδείξει τις 

ανάγκες, τα πιθανά οφέλη και τις προοπτικές ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ 

κυβέρνησης και ιδιωτικού τομέα για ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότησης 

(π.χ. δημιουργία co-investmentfunds). Η ολοκλήρωση της θα συμβάλει σημαντικά 

στην προώθηση της δημιουργίας νέων μηχανισμών εναλλακτικών μορφών 

χρηματοδότησης που αποτελούν και τον μοναδικό ίσως τρόπο  αντιμετώπισης τη 

δυσκολίας από μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες των επιχειρήσεων.  Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 

2017.  

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μελέτης το ΥΕΕΒΤ προχωρεί ήδη με τον 

σχεδιασμό ενός μηχανισμού συνεπένδυσης με ιδιώτες επενδυτές. Σκοπός είναι η 

προώθηση ανάπτυξης νέων μηχανισμών χρηματοδότησης, η ενεργοποίηση των 

αδρανών ιδιωτικών κεφαλαίων αλλά πρωτίστως η αύξηση της διαθεσιμότητας 

κεφαλαίων υψηλού επιχειρηματικού κίνδυνου.  

Στο ίδιο πλαίσιο, δηλαδή της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης  

σημαντική εξέλιξη είναι η λήψη απόφασης από το Υπουργείο Οικονομικών για 

ετοιμασία του νομικού πλαισίου για τη δημιουργία και λειτουργία  πλατφόρμων 

crowdfunding στην Κύπρο.  

Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Οικονομικών, κατόπιν εισηγήσεων που υποβλήθηκαν από τον Κυπριακό Σύνδεσμο 

Επενδυτικών Ταμείων (CIFA), προχωρεί στην αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Δημοκρατίας που διέπει τις συλλογικές επενδύσεις, με την εισαγωγή των 

Καταχωρημένων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, οι οποίοι θα δύνανται να 

λειτουργούν χωρίς να λαμβάνουν την προηγούμενη άδεια της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και θα εποπτεύονται μέσω του Διαχειριστή τους ο οποίος πρέπει να 

είναι Διαχειριστής Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) αδειοδοτημένος 

4 
• Ενίσχυση Πρόσβασης στην 
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δυνάμει του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου 

του 2013. Περεταίρω, εξετάζεται η θέσπιση πλαισίου για διαχειριστές Οργανισμών 

Εναλλακτικών Επενδύσεων, οι οποίοι θα διαχειρίζονται κεφάλαια κάτω από τα όρια 

που θέτει η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών 

Επενδύσεων δίνοντας,  με αυτό τον τρόπο, ακόμα ένα  κίνητρο για την ανάπτυξη 

του τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στη Δημοκρατία. 

Η ολοκλήρωση όλων των πιο πάνω δράσεων αναμένεται να δημιουργήσουν τις 

συνθήκες για ένα φιλικό κανονιστικό και ρυθμιστικό περιβάλλον που θα 

διευκολύνει την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης - κυρίως με 

κεφαλαιουχική συμμετοχή- που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και διαρκώς 

μεταβαλλόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας ιδιαίτερα 

όσον αφορά επενδύσεις υψηλού επιχειρηματικού κίνδυνου.  

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι το Υπουργείο ΕΕΒ&Τ προχωρεί στον 

επανασχεδιασμό των σχεδίων χορηγιών που συγχρηματοδοτούνται από τα  ΕΔΕΤ 

2014-2020. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των 

εισηγήσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την έρευνα και την 

Καινοτομία, της μελέτης για τις Εξαγωγές και της εκ των υστέρων αξιολόγησης των 

συγχρηματοδοτούμενων σχεδίων του Υπουργείου ΕΕΒ&Τ της περιόδου 2007-14 με 

σκοπό την υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της 

κυπριακής οικονομίας. 

 

Πιο κάτω συνοψίζεται η πρόοδος σε όλες τις δράσεις του Άξονα 4. 

 

Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 4  
«Ενίσχυση Πρόσβασης στην Χρηματοδότηση» 

 Δράση Πρόοδος  Σημειώσεις 

4.1 Βελτιστοποίηση Αξιοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων και Ανταγωνιστικών 
Προγραμμάτων της ΕΕ 

4.1.1 
/4.1.2 

Απλοποίηση και βελτίωση 
των διαδικασιών  
συμμετοχής στα 
συγχρηματοδοτούμενα 
σχέδια.  
 

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος 

Σε αυτό το πλαίσιο έχουν προχωρήσει τα 
πιο κάτω:  

1. Έχει ανατεθεί η τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση του κοινού για σχέδια 
ενεργειακής αναβάθμισης στο 
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων 
Πολιτών.  

2. Έχει ανατεθεί στον ιδιωτικό τομέα 
ο λογιστικός έλεγχος και η 
επαλήθευση των αιτημάτων 
καταβολής χορηγίας. 

3. Έχουν αναθεωρηθεί οι οδηγοί 
επιλεγμένων ΣΧ για σκοπούς 
απλοποίησης των διαδικασιών 
συμμετοχής και εφαρμογής των ΣΧ.  

4.1.3 Επαναστοχοθέτηση των 
σχεδίων χορηγιών για 
ενίσχυση της 

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος 

Η Κυβέρνηση βρίσκεται στη διαδικασία  
επανασχεδιασμού των προγραμμάτων 
στήριξης και ενίσχυσης της επιχειρηματικής 
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Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 4  
«Ενίσχυση Πρόσβασης στην Χρηματοδότηση» 

 Δράση Πρόοδος  Σημειώσεις 
επιχειρηματικότητας 
 

δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εισηγήσεις της μελέτης αξιολόγησης των 
Σχεδίων Χορηγιών ,της μελέτης για τις 
εξαγωγές και της στρατηγικής έξυπνης 
εξειδίκευσης. 

4.1.5 / 
4.3.2 

Αξιολόγηση δυνατοτήτων 
συνεργασίας με ιδιωτικό 
τομέα και παροχή κινήτρων 
για ανάπτυξη εναλλακτικών 
μορφών χρηματοδότησης 
 

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος 

Τον Ιούνιο του 2017, αναμένεται η 
ολοκλήρωση της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης για την εφαρμογή 
χρηματοδοτικών εργαλείων με τη στήριξη 
των ΕΔΕΤ 2014-2020, μέσα από την οποία 
θα διαφανεί η ανάγκη, τα πιθανά οφέλη και 
οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασίας 
μεταξύ κυβέρνησης και ιδιωτικού τομέα για 
ενίσχυση της πρόσβασης στη 
χρηματοδότησης (π.χ. δημιουργία co-
investment funds).  
Το ΥΕΕΒ&Τ προχωρεί με το σχεδιασμό 
μηχανισμού συνεπένδυσης υπό τη μορφή 
χορηγίας.   

4.1.6 Συνεργασία με 
χρηματοπιστωτικό τομέα 
για ενίσχυση της 
αποτελεσματικής 
αξιοποίησης των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων που 
διατίθενται μέσω εθνικών 
προγραμμάτων.  

Ολοκληρώθηκε Σύναψη συμφωνίας μεταξύ Συνδέσμου 
Εμπορικών Τραπεζών, ΥπΕΕΒΤ και ΓΔ ΕΠΣΑ 
για διευκόλυνση της χρηματοδότησης σε 
επιχειρήσεις που εγκρίνονται για χορηγία 
στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων ΣΧ, για 
κάλυψη της ιδίας συμμετοχής τους. 
 

4.1.7 Περαιτέρω προώθηση και 
ενίσχυση της συμμετοχής 
κυπριακών φορέων στα 
Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά 
Προγράμματα.  
 

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος 

Τον Φεβρουάριο του 2016 κυκλοφόρησε 
εγκύκλιος επιστολή σε όλα τα Υπουργεία με 
διευθετήσεις για επίλυση προβλημάτων 
(λογιστικές διευθετήσεις, πρόσληψη 
προσωπικού και παραχώρηση κινήτρων) 
που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες στη 
συμμετοχή τους σε Ανταγωνιστικά 
Προγράμματα της ΕΕ. Επίσης 
πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση Δημόσιων 
Λειτουργών για ενίσχυση της συμμετοχής 
κυπριακών φορέων σε Ευρωπαϊκά 
Ανταγωνιστικά Προγράμματα με τη στήριξη 
της ΔΥ. 

4.1.8 Συμπληρωματική  χορηγία 
σε δικαιούχους φορείς του 
Προγράμματος HORΙZON 
2020. 
 

Ολοκληρώθηκε Με απόφαση του ΥΣ (Φεβ 2016) η 
κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι €45εκ 
συμπληρωματική χορηγία σε επιτυχόντες 
συμμετέχοντες στο πλαίσιο της 
Ανταγωνιστικής Δράσης «Teaming for 
Excellence» του Προγράμματος Horizon 
2020.  

Στο νέο πλαίσιο Προγραμμάτων RESTART 
2016-2020 του ΙΠΕ περιλαμβάνεται  το 
πρόγραμμα «Συμπληρωματική Χορηγία».  
Έχει ανακοινωθεί πρόσκληση Υποβολής 
Προτάσεων και θα παραμείνει ανοικτό 
μέχρι 30/09/2020 ή μέχρι εξάντλησης του 
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Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 4  
«Ενίσχυση Πρόσβασης στην Χρηματοδότηση» 

 Δράση Πρόοδος  Σημειώσεις 
προϋπολογισμού. 

4.2 Αποτελεσματικότερη συμμετοχή των τραπεζών στην κάλυψη των χρηματοδοτικών 
αναγκών των επιχειρήσεων 

4.2.2 Ενθάρρυνση για συμμετοχή 
τραπεζών σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα. 
 

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος 

Έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με 
εκπροσώπους τραπεζικού τομέα και τον 
Σύνδεσμο Εμπορικών Τραπεζών  για 
προώθηση της συμμετοχής τους σε 
επιλεγμένα ανταγωνιστικά προγράμματα 
(π.χ. COSME). 
Υπάρχουν θετικές ενδείξεις για συμμετοχή 
τους κατά το 2017.  

4.2.3 Ενίσχυση των 
χρηματοοικονομικών 
γνώσεων των επιχειρήσεων. 

Δεν έχει 
αρχίσει 

Η δράση αναμένεται να αρχίσει εντός του 
2017.  
  

4.3 Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης   
 

4.3.1. Ενημερωτικά προγράμματα 
για εναλλακτικές μορφές 
χρηματοδότησης.  

Υλοποιείται Τον Μάιο 2016 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα 
για την Ένωση Κεφαλαιαγορών και τη 
Συμμετοχική Χρηματοδότηση όπου έγινε 
ενημέρωση για τις  εναλλακτικές μορφές 
χρηματοδότησης (Securitizations, Covered 
Bonds, Venture Capital, Crowd-funding). 
Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι 
επενδυτικών φορέων (π.χ. τράπεζες) και της 
επιχειρηματικής κοινότητας. 

4.3.3 Ανάπτυξη Ταμείων 
Επιχειρηματικών 
Κεφαλαίων (Venture 
Capital). 

Έχει σημειωθεί 
πρόοδος 

Το Υπουργείο Οικονομικών και η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς  ετοιμάζουν τροποποιητικό  
νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την 
ενίσχυση του πλαισίου λειτουργίας των 
επενδυτικών ταμείων, στοχεύοντας στη 
διατήρηση ενός υψηλού βαθμού επιπέδου 
προστασίας για τους επενδυτές το οποίο 
κρίνεται σημαντικός παράγοντας 
προσέλκυσής τους. 

4.3.4 Εξέταση του ρυθμιστικού 
πλαισίου και αξιολόγηση 
των αναγκών για ανάπτυξη 
αγοράς crowdfunding στην 
Κύπρο  

Υλοποιείται Στο παρόν στάδιο  προχωρεί η ετοιμασία 
του νομικού πλαισίου για τη δημιουργία και 
λειτουργία  crowdfunding στην Κύπρο.  

 

 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που σημειώθηκε το 2016 και τις ανάγκες της 

επιχειρηματικής κοινότητας καθορίστηκαν οι πιο κάτω ως βασικές δράσεις 

προτεραιότητας για το 2017.  
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Δράσεις Προτεραιότητας για το 2017  
Πυλώνας 4 «Ενίσχυση Πρόσβασης στην Χρηματοδότηση» 

 Δράσεις 

4.1 Βελτιστοποίηση Αξιοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων και Ανταγωνιστικών 
Προγραμμάτων της ΕΕ 

4.1.3 Επαναστοχοθέτηση των σχεδίων χορηγιών για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

4.1.5 Αξιολόγηση δυνατοτήτων συνεργασίας με ιδιωτικό τομέα για ενίσχυση της 
αποτελεσματικής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων πχ δημιουργία ταμείου 
συνεπένδυσης. 



  

5. Άξονας Προτεραιότητας 5 – Διευκόλυνση Πρόσβασης στις Αγορές 

Η Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας 

Ολοκλήρωση μελέτης ανάθεσαν σε εξωτερικό συμβουλευτικό Οίκο την εκπόνηση 

μελέτης με σκοπό την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, τον εντοπισμό των 

τομέων στους οποίους η Κύπρος έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, ελκυστικών αγορών 

καθώς και την υποβολή εισηγήσεων για δράσεις περαιτέρω ενίσχυσης και 

ενθάρρυνσης της εξαγωγικής προσπάθειας των κυπριακών επιχειρήσεων.    

Πρωταρχική εισήγηση για την προώθηση των εξαγωγών, μέσα από μια συγκριτική 

αξιολόγηση, μεταξύ των μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται από άλλες 

χώρες,  είναι η μετάβαση από ένα μοντέλο εφάπαξ (one-off) χρηματοδότησης σε 

ένα «υποστηρικτικό» μοντέλο που να επιτρέπει την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων 

για αποδοτικότερη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχονται και μετριασμού των 

κινδύνων κατά την διείσδυση και δραστηριοποίηση τους σε νέες αγορές-στόχους.  

Τα συμπεράσματα της μελέτης, σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο 

λειτουργίας των μέσων και εργαλείων σε τρεις χώρες αναφοράς, Ιρλανδία Μάλτα 

και Ισραήλ, θα αποτελέσουν τη βάση για τον επανασχεδιασμό των υφιστάμενων 

μέτρων προώθησης των εξαγωγών ή και τον σχεδιασμό νέων μέτρων.  

Επιπρόσθετα, και στη βάση των αποτελεσμάτων της μελέτης το Υπουργείο 

προχωρεί στη λειτουργία προγράμματος για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών2 

στις ΜΜΕ αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη της EBRD για την παροχή 

συμβουλευτικής στήριξης προς τις επιχειρήσεις με μεγαλύτερη στόχευση προς τη 

ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, την διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους αλλά 

και την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων (capacity building).   

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά τη προώθηση της ψηφιακής 

επιχειρηματικότητας. Πιο συγκριμένα, το Υπουργείο ΕΕΒ&Τ ετοίμασε 

Τροποποιητικό Νομοσχέδιο για τη Νομοθεσία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

(Ν.156(Ι)/2004) με σκοπό την πλήρη εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία.  Η 

τροποποίηση αφορά στον καθορισμό ενός κανονιστικού πλαισίου το οποίο θα 

                                                           
2
 Η δράση περιλαμβάνεται στον άξονα 2 «Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ». 

5 
• Διευκόλυνση Πρόσβασης στις 

Αγορές 
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διασφαλίζει τα δικαιώματα του καταναλωτή ενώ ταυτόχρονα θα συνεισφέρει στη 

δημιουργία ενός αξιόπιστου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου. Το Νομοσχέδιο έχει κατατεθεί στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί 

αρχές του 2017. Παράλληλα ετοιμάζεται οδηγός για τις Νομικές Ρυθμιστικές Πτυχές 

του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει όλη τη πληροφόρηση 

(σχετικές νομοθεσίες, κανονισμούς, βέλτιστες πρακτικές) και θα λειτουργήσει ως 

εύχρηστο εργαλείο για φυσικά/νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Επίσης, στις 18.11.2016 διοργανώθηκε ενημερωτική ημερίδα με θέμα τις «Νομικές 

Ρυθμιστικές Πτυχές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Βέλτιστες Πρακτικές στη Χρήση 

της Ψηφιακής Τεχνολογίας». Σκοπός της ημερίδας ήταν να ενημερώσει για τις 

ευκαιρίες που προσφέρει η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, κυρίως στις ΜΜΕ, να 

προβάλει το Νομικό Πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου και να ενημερώσει για τις 

υποχρεώσεις των φυσικών/νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται ή 

επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η 

ημερίδα απευθυνόταν σε οργανωμένα επιχειρηματικά σύνολα της Κύπρου, 

επαγγελματικούς συνδέσμους/ενώσεις, καθώς και σε επιχειρηματίες κυρίως ΜΜΕ 

που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του 

ηλεκτρονικού εμπορίου.   

Σημαντική εξέλιξη είναι και η ανάθεση σε ιδιωτικό οίκο της ετοιμασίας Μελέτης 

ανάλυσης της εγχώριας αγοράς του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, με σκοπό να 

εντοπιστούν τα  εμπόδια (αποτρεπτικοί παράγοντες), προκλήσεις και ευκαιρίες στη 

χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου.  Η μελέτη επίσης θα υποβάλει εισηγήσεις για 

κίνητρα ενθάρρυνσης των ΜΜΕ να επενδύσουν στον τομέα του ηλεκτρονικού 

εμπορίου.  

 Στη βάση των αποτελεσμάτων της Μελέτης το Υπουργείο θα προχωρήσει στον 

επανασχεδιασμό του υφιστάμενου σχεδίου χορηγιών για την προώθηση του 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο.  

Πιο κάτω συνοψίζεται η πρόοδος σε όλες τις δράσεις του Άξονα 5. 

 

Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 5  
«Διευκόλυνση Πρόσβασης στις Αγορές» 

 Δράση Πρόοδος  Σημειώσεις 

 
5.1 

 
Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων 

5.1.1 Μελέτη για ενδυνάμωση 
των κυπριακών εξαγωγών. 

 

Ολοκληρώθηκε  Η Μελέτη ολοκληρώθηκε. Το ΥΕΕΒΤ και η 
ΜΔΜ αξιολογούν τα  αποτελέσματα της 
μελέτης με σκοπό την αξιοποίηση τους και 
την προώθηση  νέων στοχευμένων 
δράσεων. 
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Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 5  
«Διευκόλυνση Πρόσβασης στις Αγορές» 

 Δράση Πρόοδος  Σημειώσεις 
5.1.2 Αξιοποίηση συμμετοχής σε 

διεθνείς εκθέσεις και 
Εκδηλώσεις Δικτύωσης στο 
εξωτερικό.   
 
 

Υλοποιείται Το Σχέδιο θα επαναξιολογηθεί στη βάση 
των αποτελεσμάτων της μελέτης 5.1.1. 
 Στο πλαίσιο των νέων Προγραμμάτων 
RESTART 2016-2020 περιλαμβάνεται το 
Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις 
Διεθνούς Δικτύωσης».  

5.1.3 Εξωστρέφεια – Ανοικτοί 
Ορίζοντες 

 

Υλοποιείται Στο πλαίσιο των νέων Προγραμμάτων 
RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται τα 
προγράμματα: «Διακρατικές Συνεργασίες»,  
«Διεθνής Συνεργασία – Διττή Στόχευση», 
«EUREKA Κύπρου»,  «Ευρωπαϊκές 
Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη»  

5.1.4 Κατάρτιση των κυπριακών 
επιχειρήσεων ώστε να 
αποκτήσουν τις ικανότητες 
/ δεξιότητες που σχετίζονται 
με τη διεθνοποίηση. 

Επίτευξη 
Προόδου 

Σε συνεργασία με την ΕBRD προωθείται η 
δημιουργία ενός προγράμματος κατάρτισης 
των ΜΜΕ με εξαγωγικό προσανατολισμό.  
 

 
5.2 

 
Προώθηση ψηφιακής επιχειρηματικότητας 

5.2.1 Προώθηση του 
ηλεκτρονικού εμπορίου.  

Επίτευξη 
Προόδου 

Έχει ανατεθεί σε ιδιωτικό οίκο η ετοιμασία 
Μελέτης με σκοπό να εντοπιστούν τα 
εμπόδια, προκλήσεις και ευκαιρίες στη 
χρήση και  ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς 
του η-εμπορίου. Η μελέτη θα ολοκληρωθεί 
αρχές Ιανουαρίου του 2017. Στη βάση των 
αποτελεσμάτων της Μελέτης το ΥΕΕΒΤ θα 
προχωρήσει στον επανασχεδιασμό 
υφιστάμενων ή και νέων κινήτρων για την 
προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.    
 
Έχει ετοιμαστεί τροποποιητικό νομοσχέδιο 
για τη νομοθεσία Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
με σκοπό την πλήρη εναρμόνιση της με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο (2000/31/ΕΚ).   

5.2.2 
/5.2.3 

Εκστρατεία ενημέρωσης για 
τις προοπτικές που 
προσφέρει το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, η χρήση των 
τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των 
επικοινωνιών (ΤΠΕ)  και η 
χρήση των υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους 
(cloud computing services) 
στις ΜΜΕ. 

Υλοποιείται Διοργανώθηκε στις 18.11.2016,  
ενημερωτική ημερίδα με θέμα τις «Νομικές 
Ρυθμιστικές Πτυχές του Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου και Βέλτιστες Πρακτικές στη 
Χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας». Σκοπός 
της ημερίδας ήταν να ενημερώσει για τις 
ευκαιρίες που προσφέρει η χρήση της 
ψηφιακής τεχνολογίας, κυρίως στις ΜΜΕ, 
και  να προβάλει το Νομικό Πλαίσιο του 
ηλεκτρονικού εμπορίου.   

 
5.3 

 
Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών/ υποδομών 

5.3.1 
 

Αξιοποίηση του δικτύου των 
απόδημων επιχειρηματιών. 
 

Δεν έχει 
αρχίσει. 

Η δράση θα προωθηθεί εντός του 2017. 
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Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 5  
«Διευκόλυνση Πρόσβασης στις Αγορές» 

 Δράση Πρόοδος  Σημειώσεις 
5.3.2 Αξιοποίηση της λειτουργίας  

των Εμπορικών Κέντρων της 
Κύπρου στο εξωτερικό 

 
Δεν έχει 
αρχίσει. 

Το Σχέδιο θα επαναξιολογηθεί στη βάση 
των αποτελεσμάτων της μελέτης 5.1.1. 

5.3.3 Περαιτέρω αξιοποίηση των 
ευρωπαϊκών υποδομών 
δικτύωσης και υποστήριξης.  
 

Υλοποιείται  

5.3.4 Λειτουργία του Export Help 
Desk. 

Υλοποιείται Το Export Help Desk λειτουργεί με σκοπό τη 
στήριξη ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Ο 
ρόλος/αρμοδιότητες/λειτουργία του 
αξιολογούνται και ενδεχομένως να τύχουν 
επαναπροσδιορισμού στη βάση των 
αποτελεσμάτων της Μελέτης για 
Ενδυνάμωση των Κυπριακών Εξαγωγών 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που σημειώθηκε το 2016 και τις ανάγκες της 

επιχειρηματική κοινότητας καθορίστηκαν οι πιο κάτω ως βασικές δράσεις 

προτεραιότητας για το 2017.  

Δράσεις Προτεραιότητας για το 2017  
Πυλώνας 5 «Διευκόλυνση Πρόσβασης στις Αγορές» 

 

 Δράση 

 
5.1 

 
Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων 

5.1.4 Κατάρτιση των κυπριακών επιχειρήσεων ώστε να αποκτήσουν τις ικανότητες / δεξιότητες που 
σχετίζονται με τη διεθνοποίηση. 

 
5.2 

 
Προώθηση ψηφιακής επιχειρηματικότητας 

5.2.1 Προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.  

 
5.3 

 
Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών/ υποδομών 

5.3.4 Λειτουργία του Export Help Desk. 



3. Νέες Πρόσθετες Δράσεις  
 

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχτεί αλλά και το μακροοικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η 

επιχειρηματικότητα καθώς και διαβουλεύσεις για περαιτέρω ενίσχυσή της, το Σχέδιο Δράσης έχει εμπλουτιστεί με τις πιο κάτω πρόσθετες 

δράσεις.  

Νέες Δράσεις 
 

 Δράση  Περιγραφή Αρμόδια Υπηρεσία Εμπλεκόμενοι Φορείς Χρονοδιάγραμμα 
Υλοποίησης 

 
1. 

 
Πυλώνας 1 «Καλλιέργεια Επιχειρηματικής Κουλτούρας» 

 
1.1 

 
Ενσωμάτωση της Επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση 

1.1.10 Θεσμοθέτηση και 
αναγνώριση της 
εκπαίδευσης στην 
επιχειρηματικότητα 

Εισαγωγή του Πιστοποιητικού στην 
Επιχειρηματικότητα  

Πανεπιστήμιο Κύπρου  2017-2018 

1.1.11 Ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
και εμπειρικής μάθησης 
στην επιχειρηματικότητα 

Δημιουργία συνεργασιών με Κέντρα 
Επιχειρηματικότητας σε ακαδημαϊκά 
ιδρύματα στο εξωτερικό με σκοπό την 
ανταλλαγή φοιτητών/ερευνητών και 
διοργάνωση Καλοκαιρινού Σχολείου 
Επιχειρηματικότητας  

Πανεπιστήμιο Κύπρου  2017-2018 

1.1.12 Λειτουργία του χώρου 
Makerspace 

Λειτουργία ενός κατάλληλα  
εξοπλισμένου χώρου ο οποίος θα είναι 
διαθέσιμος στην ακαδημαϊκή και 
επιχειρηματική κοινότητα για τη 

Πανεπιστήμιο Κύπρου  2017-2018 
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Νέες Δράσεις 
 

 Δράση  Περιγραφή Αρμόδια Υπηρεσία Εμπλεκόμενοι Φορείς Χρονοδιάγραμμα 
Υλοποίησης 

δημιουργία προτύπου.    

 
1.3 

 
Διάδοση και Προβολή της επιχειρηματικότητας 

1.3.5 Προβολή υλοποίησης 
Εθνικής Δήλωσης Πολιτικής 

Ενημερωτική εκστρατεία για την 
προβολή της υλοποίησης της Δήλωσης 
Πολιτικής με τη υλοποίηση καμπάνιας 
της προβολής και υλοποίησης, 
δημιουργία tweeter /  FB account, 
δημοσιογραφική διάσκεψη για 
παρουσίαση της μέχρι τώρα προόδου. 

ΜΔΜ 
ΥΕΕΒ&Τ 

ΓΤΠ 2017 

 
2. 

 
Πυλώνας  2 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» 

 
2.1 

 
Βελτίωση ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

2.1.12 Αποτελεσματική υλοποίηση 
του νέου πλαισίου  
Ανάλυσης Αντίκτυπου και 
εφαρμογή του SME Test.  

Δημιουργία ενός αποτελεσματικού 
μηχανισμού εφαρμογής της ανάλυσης 
αντίκτυπου και εφαρμογή του SME 
Test. 

ΥΕΕΒ&Τ ΜΔΜ 
Υπ. Οικ. 

2017 – Συνεχής Δράση 

2.1.13 Προώθηση της Εταιρικής 
Υπευθυνότητας και 
Βιωσιμότητας (Corporate 
Responsibility and 
Integrated Sustainability) 

Αφορά μία σειρά δράσεων για 
καλλιέργεια σχετικής κουλτούρας, 
αντίληψη της προστιθέμενης αξίας και 
προώθηση της εφαρμογής των αρχών 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
(ΕΚΕ), όπως αυτή μετεξελίσσεται 
διαχρονικά, μέσα από μία στρατηγική 
προσέγγιση και ενσωμάτωσή τους στη 
λειτουργία και τις  δραστηριότητες των 
κυπριακών επιχειρήσεων. 

ΓΔ ΕΠΣΑ  2017-2018 



 

 

σ
ελ

.  
 3

3
 

Νέες Δράσεις 
 

 Δράση  Περιγραφή Αρμόδια Υπηρεσία Εμπλεκόμενοι Φορείς Χρονοδιάγραμμα 
Υλοποίησης 

Στις δράσεις περιλαμβάνεται και η 
προώθηση της συμμόρφωσης ως προς 
τις πρόνοιες της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ 
για υποχρεωτική ετοιμασία και 
υποβολή Απολογισμών Βιωσιμότητας 
(Sustainable Reporting) από τις 
επηρεαζόμενες επιχειρήσεις. 
 

2.1.14 Αναθεώρηση εταιρικού 
δικαίου (περί εταιρειών 
νόμος) και άλλων σχετικών 
νομοθεσιών για εισαγωγή 
stock options 

Εξέταση της πιθανότητας αναθεώρησης 
εταιρικού δικαίου (περί εταιρειών 
νόμος) και άλλων σχετικών νομοθεσιών 
για εισαγωγή stock options 

ΤΕΕΕΠ YΕΕΒ&Τ 2017-2018 

 
3 

 
Πυλώνας 3 «Επιχειρηματική Καινοτομία» 

  

 
3.1 

 
Διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου 

3.1.4 Υλοποίηση δράσεων για 
προώθηση της καινοτομίας 
στις δημόσιες προσφορές.  
 

Δημιουργία εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για ενημέρωση του 
δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου 
τομέα για τα οφέλη και τον τρόπο 
λειτουργίας των Συμπράξεων 
καινοτομίας.   

YΕΕΒ&Τ Γενικό Λογιστήριο 2018 

 
3.2 

 
Παροχή κινήτρων για ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας 

3.2.10 Ενίσχυση της κατοχύρωσης 
Δικαιωμάτων Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας ως μηχανισμού 

Στο πλαίσιο των νέων Προγραμμάτων 
RESTART 2016-2020 που 
ανακοινώθηκαν από το ΙΠΕ τον 

ΙΠΕ  2018-2020 
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Νέες Δράσεις 
 

 Δράση  Περιγραφή Αρμόδια Υπηρεσία Εμπλεκόμενοι Φορείς Χρονοδιάγραμμα 
Υλοποίησης 

προώθησης της 
επιχειρηματικής 
καινοτομίας 
Πρόγραμμα «Βιομηχανική 
Ιδιοκτησία» του ΙΠΕ 
 

Σεπτέμβριο 2016 περιλαμβάνεται το 
Πρόγραμμα «Βιομηχανική Ιδιοκτησία», 
μέσω του οποίου χρηματοδοτείται η 
κατοχύρωση διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και βιομηχανικών 
σχεδίων από επιχειρήσεις, 
ερευνητικούς και άλλους οργανισμούς. 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του 
Προγράμματος σε €400.000. και η 
ανακοίνωση της Πρόσκλησης Υποβολής 
Προτάσεων αναμένεται στις αρχές του 
2017. 

 
3.3 

 

Ανάπτυξη του κατάλληλου υποστηρικτικού πλαισίου / υποδομών για λειτουργία καινοτόμων επιχειρήσεων 

3.3.8 Ενίσχυση υποστηρικτικών 
Δομών 

Εξέταση της πιθανότητας ενίσχυσης 
υποστηρικτικών δομών του 
ιδιωτικού τομέα (accelerators, 
incubators, BICs etc) που σκοπό 
έχουν την στήριξη, ανάπτυξη, 
ενδυνάμωση, διεθνοποίηση κλπ 
νεοφυών επιχειρήσεων τα οποία 
παρέχουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, πρόσβαση σε 
επενδυτές, δικτύωση, υπηρεσίες 
διεθνοποίησης κλπ. 

ΥΕΕΒ&Τ 

ΜΔΜ 

ΓΔ ΕΠΣΑ 

 

2017-2018 

3.3.9 Στήριξη της πρωτοβουλίας 
του ΕΒΕ Λευκωσίας για 

Το ΕΒΕ Λευκωσίας ανέλαβε την 
πρωτοβουλία για ανάδειξη της 

ΜΔΜ ΕΒΕ Λευκωσίας 2017 - 2018 
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Νέες Δράσεις 
 

 Δράση  Περιγραφή Αρμόδια Υπηρεσία Εμπλεκόμενοι Φορείς Χρονοδιάγραμμα 
Υλοποίησης 

προώθηση της Λευκωσίας 

ως περιφέρεια γνώσης, 
έρευνας και καινοτομίας. 

Λευκωσίας ως περιφέρεια γνώσης, 
έρευνας και καινοτομίας. Η 
πρόταση στηρίζεται στο γεγονός ότι 
στη Λευκωσία υπάρχει 
συσσωρευμένη γνώση, ιδιαίτερα 
στις υποδομές έρευνας και 
καινοτομίας (πέντε πανεπιστήμια, 
πέντε νοσοκομεία, ερευνητικά 
κέντρα, διοικητικό κέντρο , 
πολυεθνικές εταιρείες). Η συμβίωση 
των υποδομών/ φορέων/ 
δραστηριοτήτων δημιουργούν ένα 
πρόσφορο περιβάλλον για την 
έρευνα και καινοτομία στη 
Λευκωσία. 

ΥΕΕΒ&Τ  

 
4.  

 
Πυλώνας 4 «Ενίσχυση Πρόσβασης στην Χρηματοδότηση» 

 
4.1 

 
Βελτιστοποίηση Αξιοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων και Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ 

4.1.9 Εναρμόνιση κανόνων των 
Διαθρωτικών Ταμείων με  

HORIZON 2020. 

Συντονισμένη προσπάθεια πίεσης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για απλοποίηση και 
εναρμόνιση κανόνων των Διαθρωτικών 

Ταμείων με  HORIZON 2020. 
 
 
 

ΓΔ ΕΠΣΑ ΥΕΕΒ&Τ 
ΙΠΕ 

2017 
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Νέες Δράσεις 
 

 Δράση  Περιγραφή Αρμόδια Υπηρεσία Εμπλεκόμενοι Φορείς Χρονοδιάγραμμα 
Υλοποίησης 

 
5. 

 
Πυλώνας 5 «Διευκόλυνση Πρόσβασης στις Αγορές» 

 
5.3 

 
Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών/ υποδομών 

5.3.5 Αξιοποίηση Πρεσβειών / 
Αποστολών στο εξωτερικό 
στο πλαίσιο της 
Οικονομικής Διπλωματίας  

Προώθηση δράσεων όπως:  
● Τιμητικός Διορισμός “Cyprus 

Startup Ambassador” σε χώρες 
που έχουμε πρεσβεία, ατόμων 
νεοφυών επιχειρηματιών που 
θα λειτουργούν ως συνδετικοί 
κρίκοι της πρεσβείας με το 
startup community της χώρας. 

● Συνεργασία πρεσβειών με 
Cyprus Startup Ambassador και 
CIPA για διοργάνωση casual 
events για προώθηση της 
Κύπρου ως προορισμού για 
startups και προς επενδυτές 
για να επενδύσουν  

● Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
όλων των Πρέσβεων και 
διπλωματικού προσωπικού 
(φάση 2) σε θέματα startup  

● Διαδικτυακό promo website με 
κίνητρα και οφέλη του 
οικοσυστήματος 

Στήριξη ευρωπαϊκών δικτύων πχ 
European Startup network για 

 ΥΕΕΒ&Τ 
 

Start Up Cyprus 2017-2018 
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Νέες Δράσεις 
 

 Δράση  Περιγραφή Αρμόδια Υπηρεσία Εμπλεκόμενοι Φορείς Χρονοδιάγραμμα 
Υλοποίησης 

προώθηση της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό 
startup οικοσύστημα. 



4. Μηχανισμός Διακυβέρνησης 
 

Προϋπόθεση για την επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής αποτελεί το σύστημα 

διακυβέρνησης το οποίο έχει επιλεγεί και διασφαλίζει τόσο την υλοποίηση των 

δράσεων, όσο και το συντονισμό της πολύ-επίπεδης συνεργασίας που απαιτείται 

από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μέσα από τη σύμπραξη του δημόσιου και 

του ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε ο πιο κάτω μηχανισμός 

Διακυβέρνησης.  

Επίπεδο 1: Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης 

Η Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης συστάθηκε και λειτουργεί υπό την 

προεδρία του Γενικού Διευθυντή του ΥΕΕΒΤ και θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του 

ΥΕΕΒΤ, της Μονάδας Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΜΔΜ), του Υπουργείου 

Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόσωποι των 

επιχειρήσεων - περιλαμβανομένης της κοινότητας των νεοφυών επιχειρήσεων- 

καθώς και εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται των αναγκών 

του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η Επιτροπή 

κατά το 2016 πραγματοποίησε 4 συναντήσεις. 

Επίπεδο 2: Ομάδα Εργασίας 

Θεσμοθετήθηκε Ομάδα Εργασίας με συμμετοχή Λειτουργών του ΥΕΕΒ&Τ και της 

ΜΔΜ, η οποία εκτελεί καθήκοντα γραμματείας προς την Επιτροπή Συντονισμού και 

Παρακολούθησης. Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα της Ομάδα Εργασίας έχουν 

καθοριστεί ως πιο κάτω: 

 ετοιμασία της ημερήσιας διάταξης για τις συναντήσεις της Επιτροπής 
Συντονισμού και Παρακολούθησης 

 επικοινωνία με όλα τα τμήματα για τη συλλογή πληροφόρησης αναφορικά 
με την πρόοδο στην υλοποίηση των δράσεων  

 ετοιμασία της ετήσια έκθεσης προόδου και του Προγράμματος Εργασίας για 
το επόμενο έτος.  

 

3ο Επίπεδο: Υπεύθυνοι Λειτουργοί για την Υλοποίηση των Δράσεων 

Έχει οριστεί ένας Λειτουργός ως υπεύθυνος για την υλοποίηση της κάθε δράσης 

(Project Manager). Ο εν λόγω Λειτουργός έχει την ευθύνη συντονισμού και 

υλοποίησης της δράσης και ενημέρωσης της Επιτροπής Συντονισμού και 

Παρακολούθησης για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην υλοποίηση της.  

 

Δημιουργία Υποεπιτροπών   

Η Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης αποφάσισε τη δημιουργία 

υποεπιτροπών αναλόγως των αναγκών και της θεματολογίας που θα συζητήσει  η 
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Επιτροπή. Οι υποεπιτροπές δύναται να συστήνονται σε μόνιμη βάση ή /και σε 

προσωρινή βάση. Έχει ήδη αποφασιστεί η δημιουργία υποεπιτροπής με στόχο την 

ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου επιμέτρησης της υλοποίησης των δράσεων.   

 

 

 


