
 
1 Ιουνίου 2017 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ:  

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, γνωστό και ως “Σχέδιο Γιούνκερ” 
λειτουργεί  εδώ και δύο χρόνια με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 
στόχο την ενίσχυση των ευρωπαϊκών επενδύσεων, την υποστήριξη της 

απασχόλησης και την ενίσχυση της ανάπτυξης. 
 

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο σε συνεργασία με το 
ΚΕΒΕ ως μέλος του Enterprise Europe Network και την RCB Bank (RCB), 
διοργανώνουν στις 21 Ιουνίου 2017 ενημερωτική εκδήλωση για την πρώτη 

χρηματοδοτική σύμβαση που υπογράφηκε στην Κύπρο στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). 

 
Η εκδήλωση στοχεύει στην ενημέρωση των Κυπριακών Επιχειρήσεων για τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω νέων δανείων με ευνοϊκούς όρους από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και τη RCB Bank. 
 

Στο τέλος της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
πραγματοποιήσουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με εμπειρογνώμονες της RCB Bank για 
συγκεκριμένα επενδυτικά έργα που θέλουν να αναπτύξουν. Για το σκοπό αυτό, οι 

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κλείσουν εκ των προτέρων ραντεβού και να έχουν 
μαζί τους το επιχειρηματικό τους πλάνο. 

 
Η εκδήλωση θα είναι στα Ελληνικά. 
 

Ακολουθεί το Πρόγραμμα της εκδήλωσης και η Δήλωση Συμμετοχής, η οποία 
πρέπει να σταλεί στο ΚΕΒΕ, υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου μέσω email 

maria@ccci.org.cy ή μέσω φαξ 22661044, το αργότερο μέχρι τις 19 Ιουνίου 
2017.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 
22889752.  

 
Με εκτίμηση, 

Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 

Enterprise Europe Network 
Για Γενικό Γραμματέα 

http://www.eib.org/efsi/index.htm
mailto:maria@ccci.org.cy


 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ:  

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Λευκωσία, Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017, 17:00 

Σπίτι ΕΕ, Βύρωνος 30, 1096, Λευκωσία 
 
 

 

 



 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

17.00-17.30 Εγγραφή και καφές 

17.30 

 

Χαιρετισμός 

- Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στην Κύπρο 

17.40 Enterprise Europe Network – Δράσεις Επιχειρηματικής υποστήριξης μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων 

- Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ 

18.00 RCB: Η πρώτη συμφωνία του Σχεδίου Γιούνκερ  για τις Κυπριακές επιχειρήσεις 

- Χριστόφορος Στυλιανίδης, Επικεφαλής Τμήματος Εταιρικού Δανεισμού στην Κύπρο  

18.45 Networking cocktail  

 

*Μετά την εκδήλωση, μεταξύ 18:45 – 20:00, θα ακολουθήσουν προγραμματισμένες 

ατομικές συναντήσεις με εμπειρογνώμονες της RCB για συζήτηση συγκεκριμένων 

προτάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κλείσουν εκ των προτέρων ραντεβού και να 

έχουν μαζί τους σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού τους πλάνου. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017  
Π.Α.: maria@ccci.org.cy ή στο φαξ 22661044 

 

Σημ. 1. Η εκδήλωση θα είναι στα ελληνικά 

Σημ. 2. Σας ενημερώνουμε ότι για αυτή την περίοδο υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας 

του κτιρίου. Οι επισκέπτες θα πρέπει να επιδείξουν ταυτότητα και να περάσουν από έλεγχο. 

 

mailto:maria@ccci.org.cy


 

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση, παρακαλούμε συμπληρώσετε με κεφαλαία 
γράμματα το πιο κάτω έντυπο και στείλετε το στο ΚΕΒΕ, υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, στο φαξ. 
22661044 ή στο E-mail: maria@ccci.org.cy, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017. 
 

 
 

Δελτί ο Συμμετοχή ς 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ:  
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Λευκωσία, Τετάρτή 21 Ιουνίου 2017, 17:00  
Σπίτί ΕΕ, Βύρωνος 30, 1096, Λευκωσία 

 
 

Όνομα Συμμετέχοντα:  ………………………………............................................................................................ 

 

Θέση/ Ιδιότητα Εργασίας: ………………………………………..……………………………………………………………………...…….. 

 

Όνομα Οργανισμού/Εταιρείας: ……………………………………………………..………………………………………….…………. 

 

Τηλέφωνο: …………………………………         E-mail: …………………………………………………………..………………………….. 

 

Βάλτε √ στο κουτάκι σε περίπτωση που επιθυμείτε κατ’ ιδίαν συνάντηση μετά την εκδήλωση (18:45 – 

20:00) με εμπειρογνώμονες της RCB για συζήτηση συγκεκριμένων προτάσεων    
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