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1. ΦΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
 

 Ιςτοςελίδα Τπουργείου 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/index_el/index_el?OpenDocument 

 

 Ιςτοςελίδα Τπηρεςίασ Βιομηχανίασ και Σεχνολογίασ 

o Ιςτοςελίδα Χρηματοδοτικά Προγράμματα 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/sit14_all_el/sit14_all_el?OpenForm 

 

o Ιςτοςελίδα προκήρυξησ χεδίου Ψηφιακήσ Αναβάθμιςησ 

(περιλαμβάνει όλα τα επίςημα ζγγραφα ςχεδίου) 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/dab57a092c36651fc225816f001d2b7

f/d01840125d87a50dc2258409001bb768?OpenDocument 

 

o Ιςτοςελίδα Πολιτικήσ Προςωπικϊν Δεδομζνων 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/All/ADB38FE2509DEC99C22582A400

37F47F?OpenDocument 

 

 Πφλη Ηλεκτρονικοφ ςυςτήματοσ (ΤΧΧΟ) FundingApps 

https://fundingapps.mcit.gov.cy 

 

 

 

  

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/index_el/index_el?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/sit14_all_el/sit14_all_el?OpenForm
http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/dab57a092c36651fc225816f001d2b7f/d01840125d87a50dc2258409001bb768?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/dab57a092c36651fc225816f001d2b7f/d01840125d87a50dc2258409001bb768?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/All/ADB38FE2509DEC99C22582A40037F47F?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/All/ADB38FE2509DEC99C22582A40037F47F?OpenDocument
https://fundingapps.mcit.gov.cy/
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2. ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – HELPDESK ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ 

Emails υποςτήριξησ (εκτόσ ςυςτήματοσ ΤΧΧΟ) 

 Για πληροφορίεσ ςχετικά με τα χζδια Χορηγιϊν: fundingapps_info@mcit.gov.cy 

 Για τεχνικά/λειτουργικά προβλήματα  fundingapps_support@mcit.gov.cy 

 Για την διεφθυνςη τησ Τπηρεςίασ Β&Σ sit@mcit.gov.cy 

HelpDesk μζςα από το ΤΧΧΟ 

Λειτουργία HelpDesk για αποςτολή ςχετικϊν ερωτημάτων/αναφορϊν με τισ ακόλουθεσ 

κατηγορίεσ θεμάτων: 

1. Σεχνικό πρόβλημα 

2. Πληροφορίεσ χεδίου – Γενικό θζμα 

3. Πληροφορίεσ χεδίου – τεχνικό θζμα 

 

Σηλεφωνική επικοινωνία με Λειτουργοφσ υποςτήριξησ προκήρυξησ χεδίου  

 

Σα ςτοιχεία επικοινωνίασ των αρμόδιων λειτουργϊν παρατίθενται ςτην ιςτοςελίδα 

προκήρυξησ του εκάςτοτε χεδίου. 

 

  

mailto:fundingapps_info@mcit.gov.cy
mailto:fundingapps_support@mcit.gov.cy
mailto:sit@mcit.gov.cy
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3. ΚΕΝΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ FUNDINGAPPS 
 

Η Διαδικτυακή Εφαρμογή είναι προβάςιμη ΜΟΝΟ μζςω των πιο κάτω φυλλομετρητϊν 

(browsers) ςτην ακόλουθη ιςτοςελίδα: https://fundingapps.mcit.gov.cy 

1. Google Chrome - Version 78.0.3904.70 

2. Microsoft Edge 42.17134.1038.0 

3. Firefox 70.0  

 

4.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
4.1. ΜΥΝΗΜΑ SERVER ERROR 
 

ε περίπτωςη που παρουςιαςτεί το ακόλουθο πρόβλημα αυτό πιθανόν να οφείλεται ςε  

πρόβλημα με τα ‘cookies’ ςτον φυλλομετρητή (browser) που χρηςιμοποιείτε.  

 

Για αντιμετϊπιςη παρατίθενται τα ακόλουθα βήματα - ανάλογα με τον φυλλομετρητή 

(browser).  

1. Κάνετε επανεκίνηςη του φυλλομετρητή και μεταβείτε ξανά ςτην ηλεκτρονική πφλη 

https://fundingapps.mcit.gov.cy 

2. Κάνετε διαγραφή των coockies με τα βήματα που παρατίθεντα πιο κάτω: 

4.1.1. Διαγραφι όλων των cookies ςτο Google Chrome 

Εάν καταργήςετε τα cookies, θα αποςυνδεθείτε από όλουσ τουσ ιςτότοπουσ και οι 
αποθηκευμζνεσ προτιμήςεισ ςασ θα διαγραφοφν. 

1. τον υπολογιςτή, ανοίξτε το Chrome. 

2. την επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ ςτο εικονίδιο Περιςςότερα   Ρυθμίςεισ. 
3. το κάτω μζροσ, κάντε κλικ ςτην επιλογή φνθετεσ. 
4. την ενότητα Απόρρητο και αςφάλεια, κάντε κλικ ςτισ Ρυθμίςεισ ιςτότοπου. 

5. Κάντε κλικ ςτην επιλογή Cookie  Εμφάνιςη όλων των cookie και των δεδομζνων 

ιςτότοπων  Κατάργηςη όλων. 
6. Επιβεβαιϊςτε την επιλογή ςασ κάνοντασ κλικ ςτη Διαγραφή όλων. 

       

 

https://fundingapps.mcit.gov.cy/
https://fundingapps.mcit.gov.cy/
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4.1.2. Διαγραφι όλων των cookies ςτο Firefox 

Για να διαγράψετε όλα τα cookies που είναι αποθηκευμζνα ςτον υπολογιςτή ςασ, κάντε τα 

εξήσ: 

Κάντε κλικ ςτο κουμπί του μενοφ  , επιλζξτε Ιςτορικό  και ζπειτα, Εκκαθάριςη 

πρόςφατου ιςτορικοφ. 

1. Ορίςτε το Χρονικό διάςτθμα εκκακάριςθσ ςε Πλα. 

2. Κάντε κλικ ςτο βζλοσ δίπλα ςτισ Λεπτομζρειεσ για να επεκταθεί η λίςτα ςτοιχείων 

ιςτορικοφ. 

3. Επιλζξτε Cookies και βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμζνα τα ςτοιχεία που θζλετε 

να κρατήςετε. 

4. Κάντε κλικ ςτο Εκκακάριςθ τϊρα για εκκαθάριςη των cookies και κλείςιμο του 

παραθφρου Εκκαθάριςη πρόςφατου ιςτορικοφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Διαγραφι όλων των cookies ςτο Edge 

1. το πρόγραμμα περιήγηςησ Microsoft Edge, μεταβείτε ςτην 
περιοχή Ρεριςςότερα > υκμίςεισ. 
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2. την περιοχή Εκκακάριςθ δεδομζνων περιιγθςθσ, επιλζξτε Επιλζξτε τι κα 
απαλείψετε. 

3. Επιλζξτε το πλαίςιο ελζγχου Cookies και αποκθκευμζνα δεδομζνα τοποκεςιϊν 
web και επιλζξτε Απαλοιφι. 

4.2. Σε περίπτωςθ που παρουςιαςτοφν τα ακόλουκα προβλιματα αυτό ςθμαίνει ότι 
χρθςιμοποιείται παλαιότερθ ζκδοςθ φυλλομετρθτι. Θα πρζπει να αναβακμιςτεί ο 
φυλλομετριτισ με βάςθ τισ εκδόςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3. 

Οκόνθ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκόνθ 2 
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4.3. Σε περίπτωςθ που παρουςιαςτεί το πιο κάτω μινυμα αυτό ςθμαίνει ότι ο αιτθτισ 

δεν είναι ταυτοποιθμζνοσ από τθν Αριάδνθ και κα πρζπει να επιςκεφτεί τα ΚΕΡ (Κζντρα 

Εξυπθρζτθςθσ Ρολίτθ) για ταυτοποίθςθ. 

« φάλμα φνδεςησ Λογαριαςμοφ από Αριάδνη. Ο Λογαριαςμόσ ςασ ςτην Αριάδνη δεν 

είναι ενεργοποιημζνοσ ή/και ταυτοποιημζνοσ. Παρακαλείςτε όπωσ επικοινωνήςετε με την 

Διαδικτυακή Πφλη (Αριάδνη) για αναφορά και επίλυςη του προβλήματοσ. » 

 

4.4. Σε περίπτωςθ που παρουςιαςτεί το πιο κάτω μινυμα αυτό ςθμαίνει ότι ο αιτθτισ 

δεν είναι καταχωρθμζνοσ ςτο Τμιμα αρχείου Ρλθκυςμοφ και Μετανάςτευςθσ. 

Πρόβλημα εγγραφήσ ςτο Σμήμα Αρχείου Πληθυςμοφ και Μετανάςτευςησ."; 

Η ομάδα τεχνικήσ υποςτήριξησ  ζχει ενημερωθεί και θα προβεί ςε διερεφνηςη του 

προβλήματοσ.  

ε τζτοια περίπτωςη θα πρζπει να επικοινωνήςετε με την ομάδα υποςτήριξησ για αναφορά 

του προβλήματοσ. Σζτοια περίπτωςη ενδεχομζνωσ να απαιτεί ενζργειεσ προσ άλλο 

Σμήμα/Τπηρεςία για επικαιροποίηςη/ενημζρωςη του αρχείου ςασ.  

 

4.5. Το πιο κάτω μινυμα εμφανίηεται ςε περίπτωςθ που μθ εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ 

αιτείται πρόςβαςθ ςτο Σφςτθμα ωσ «Λειτουργόσ». 

« Δεν ζχετε το δικαίωμα να μπείτε ςτο ςφςτημα ωσ Λειτουργόσ. ε περίπτωςη που είςτε 

λειτουργόσ και  δεν ςασ επιτρζπετε η είςοδοσ ςτο ςφςτημα, επικοινωνήςτε με τον 

υπεφθυνο του ςυςτήματοσ. » 

Θα πρζπει να κάνετε ξανά login ωσ αιτητήσ (όχι ωσ Λειτουργόσ) 

 

4.6 Το πιο κάτω μινυμα αφορά το παλαιότερο ςφςτθμα που αφορά αποκλειςτικά 

αιτιςεισ που υποβλικθκαν ςτα Σχζδια Νεανικισ / Γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ (ζτοσ 

2017). Η πρόςβαςθ ςτο νζο ςφςτθμα γίνεται μόνο μεςω τθσ θλεκτρονικισ πφλθσ 

https://fundingapps.mcit.gov.cy 

 

 

 

 

https://fundingapps.mcit.gov.cy/

