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Υποστήριξη της καινοτομίας, της 
πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, 

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας, και των 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)
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Presentation Notes
Introduction: explain that what we do – in a nutshell – is to help ambitious SMEs innovate and grow internationally.
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3000 600+
ΟργανισμοίΣύμβουλοι

60+
Χώρες

Το μεγαλύτερο Δίκτυο υποστήριξης ΜμΕ
στον κόσμο
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Presentation Notes
It’s the biggest support network for SMEs. In numbers:It’s active in more than 60 countries worldwide from more than 600 member organisations (i.e. ranging from Chambers of Commerce, regional Development Agencies, Research Institutions, Universities etc).Where 3000 local experts are providing EEN services to local SMEs
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Τοπικό Κέντρο Εξυπηρέτησης: ΕΕΝ-Cyprus

Κοινοπραξία

• Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
(ΚΕΒΕ) - Συντονιστής

• Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΙΔΕΚ)
• Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΟΚ)
• Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου
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Presentation Notes
Introduction: explain that what we do – in a nutshell – is to help ambitious SMEs innovate and grow internationally.
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Ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την 
ανάπτυξη των ΜμΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Presenter
Presentation Notes
Πρόσβαση στη ΧρηματοδότησηΕξεύρεση κατάλληλου χρηματοδοτικού προγράμματος (Εθνικά και Ευρωπαϊκά) σύμφωνα με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, τους στρατηγικούς της στόχους και το μέγεθός της. Ανταλλαγή Ιδεών και Παροχή πληροφοριών (Οδηγός Σχεδίου, Αιτήσεις) Συμβουλές σχετικά με την Κοινοτική νομοθεσία και τη Εθνική Νομοθεσία άλλων χωρών Παροχή πληροφοριών για το πώς η Κοινοτική Νομοθεσία επηρεάζει τη λειτουργία της επιχείρησης σας (π.χ. Ποιες είναι οι απαιτήσεις σήμανσης για τα προϊόντα διατροφής)Παροχή πληροφοριών σχετικά με το Νομικό Πλαίσιο που επικρατεί σε άλλες χώρες με σκοπό τη διευκόλυνση των εταιρειών που ενδιαφέρονται να εξάγουν ή εισάγουν προϊόντα (π.χ. δασμολογικές ελαφρύνσεις, φορολογία, διαδικασίες εισαγωγής προϊόντων, απαιτούμενα έγγραφα, Λίστες εγγεγραμμένων εταιρειών, στοιχεία επικοινωνίας Εθνικών Αρχών κτλ) Μεταφορά ΤεχνολογίαςΑναζήτηση ή Προσφορά συγκεκριμένης τεχνολογίας ή καινοτόμο ιδέα η οποία θα βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων* ή στη συμπλήρωση ενός προϊόντος που βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης ή στη βελτίωση υφιστάμενης τεχνολογίας (*Προϊόν/ Διαδικασία/Υπηρεσία) Ανατροφοδότηση της Ε.Ε.Κατά την εκπόνηση μιας προτεινόμενης νομοθεσίας που πιθανόν να επηρεάζει τις επιχειρήσεις, η Ε.Ε. διαβουλεύεται με αυτές για να βεβαιωθεί ότι μειώνεται η γραφειοκρατία και αξιοποιούνται στο έπακρο οι δυνατότητες που προσφέρει η ΕΕ.Εργαλεία Διαβούλευσης: Αποστολή ερωτηματολογίων, Συλλογή απόψεων αναφορικά με προβλήματα/εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, Ενημέρωση της Ε.Ε. 
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Διεθνείς Συνεργασίες
• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις διεθνούς δικτύωσης (Brokerage Events)
• Δημιουργία και Αναζήτηση επιχειρηματικών και τεχνολογικών προφίλ (Database of 

Partnership Opportunities)
• Διευθέτηση Επιχειρηματικών συναντήσεων

Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση
• Ενημέρωση και καθοδήγηση στο πλαίσιο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με το 

κανονιστικό πλαίσιο. 
• Παροχή πληροφοριών σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλη χώρα.

Ανατροφοδότηση της ΕΕ
• Προώθηση δημόσιων διαβουλεύσεων => συλλογή απόψεων από τοπικές επιχειρήσεις 

=> προώθηση αποτελεσμάτων στην ΕΕ => ανάλυση και επεξεργασία => διαμόρφωση 
πιο λειτουργικού και ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις.

https://een.ec.europa.eu/events?f%5B0%5D=field_eventstartdate%3Anext_year
https://een.ec.europa.eu/partners
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Πρόσβαση σε χρηματοδότηση
• Ενημέρωση και καθοδήγηση για διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης, μέσω 

δημόσιας επιχορήγησης, ιδιωτικής χρηματοδότησης ή άντλησης χρηματοδότησης από 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 

• Καθοδήγηση για την προετοιμασία προτάσεων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
(προκαταρκτικός έλεγχος προτάσεων). 

• Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης (οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές 
διαστάσεις): Προώθηση/διάδοση εκθέσεων, μελετών και δημοσιεύσεων.

• Διοργάνωση Σεμιναρίων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εταιρειών και την 
προετοιμασία τους για την διττή μετάβαση (π.χ. Digital marketing, E-commerce, 
Πράσινες πρακτικές λιγότερο επιβαρυντικές προς το περιβάλλον).

• Διάγνωση ωριμότητας των ΜμΕ - Εξέταση περιβαλλοντικών πρακτικών και 
διαδικασιών που ακολουθούν οι ΜμΕ.

Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση



een.ec.europa.eu

Υποστήριξη Καινοτομίας
• Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (χρήση τεχνικών) για στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και 

της καινοτομίας (Στόχος οι νεοφυείς και υφιστάμενες καινοτόμες επιχειρήσεις με 
δυνατότητες ανάπτυξης σε διεθνείς αγορές). 

• Διάδοση αποτελεσμάτων έρευνας για αξιοποίηση.
• Δραστηριότητες Ευαισθητοποίησης σε θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Οφέλη 

Καταχώρησης Ευρεσιτεχνίας). 
• Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων: Ερωτήσεις ως προς τα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος, των πόρων που χρησιμοποιούνται, των διαδικασιών που ακολουθούνται, 
της διαχείρισης => Βαθμολόγηση vs Μέσος όρος άλλων εταιριών => Αποτέλεσμα κατά 
πόσο χρειάζεται να γίνουν ενέργειες βελτίωσης.

• Εξατομικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης 
καινοτομιών (συμμετοχή στο Πρόγραμμα EIC Accelerator της ΕΕ).

• Αναζήτηση καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων από το εξωτερικό.
• Προώθηση τεχνολογιών και λύσεων των κυπριακών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά. 

Μεταφορά Τεχνολογίας
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Πώς λειτουργεί;

Προσδιορισμός και αξιολόγηση των αναγκών 
της εταιρείας

Ετοιμασία συμβουλευτικού πλάνου/ προτεινόμενες 
δράσεις

Υποβολή ερωτήματος από την εταιρεία 

Οι ειδικοί του δικτύου παρέχουν εξατομικευμένες 
συμβουλές

Διοργάνωση Επιτόπιων επισκέψεων σε επιχειρήσεις

Παρακολούθηση και συνεχή επικοινωνία με 
την εταιρεία
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Αποστολή Ενημερωτικού 
υλικού

Διοργάνωση  
Σεμιναρίων

Αναρτήσεις 
σε Μέσα 

Κοινωνικής 
Δικτύωσης

Συγχρηματοδοτείται από πρόγραμμα 
για την Ενιαία Αγορά (SME COSME)

Presenter
Presentation Notes
Here is a real example of how these services have worked in practice:When award winning UK design company Rokos was struggling to find an appropriate manufacturer for its iconic Gauge Vase, it reached out to the Enterprise Europe Network office at UCL in London for help. Few manufacturers had the exceptional craftsmanship needed to produce high quality glass to Rokos’ challenging technical specifications. Aware of the Czech Republic's distinguished glassmaking tradition, Enterprise Europe Network London contacted their Czech counterparts with a detailed brief of the technical specifications and quality required. Enterprise Europe Network colleagues in Prague then used their local knowledge and contacts to identify the most promising leads. As a result, Novosad & syn Harrachov, s.r.o. - the Czech Republic's oldest glass manufacturer - was given the opportunity to demonstrate its potential to Rokos, produce prototypes, and secure a deal to manufacture one of the three sizes of the vase. Both sides are really pleased with the collaboration and are planning to work on other design projects. British designer Jim Rokos said: "I know how incredibly difficult it is to find the right manufacturer … all my thanks to the Enterprise Europe Network and I can only recommend you to … designers who struggle to find the right match to make their product ideas happen."
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 Πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης
 Βελτίωση της θέσης στην αγορά
 Εξοικονόμηση κόστους
 Δημιουργία/ Διατήρηση θέσεων εργασίας
 Βελτίωση Ποιότητας 
 Διαχείριση και Ανάπτυξη Καινοτομιών

Αναμενόμενος αντίκτυπος ΜμΕ

Presenter
Presentation Notes
Our intention as a Network, is to contribute to the following:Improve company’s position on the marketIncrease company’s market share, turnoverReduce production costsGenerate cost savings that will make the company more competitiveIncrease an added value associated with company’s products or servicesDevelop potentials to enter into new marketsConsolidate the company’s position in the current market  Create new jobs or maintain current jobsImprove the quality of products or servicesImprove the satisfaction of company’s clientsImprove company’s legal complianceSupporting the adoption of an innovative technology or processImprove its innovation strategy or innovation management capacity 
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Αξιολόγηση νέων προμηθευτών 
• Τιμή
• Φερεγγυότητα: άντληση πληροφοριών από Ετήσιες Εκθέσεις και 

οικονομικές καταστάσεις ή Εκθέσεις αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας)

- Ποιότητα: συμμόρφωση προϊόντος και συσκευασίας με την Ευρωπαϊκή
Νομοθεσία και τα Πρότυπα

- Κριτήρια ESG: Περιβαλλοντικά (Environmental), Κοινωνικά (Social) και
Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance). Δέσμευση της επιχείρησης ότι τα προϊόντα ή
υπηρεσίες που προσφέρονται σέβονται το περιβάλλον και έχουν μικρό περιβαλλοντικό
αποτύπωμα, η δέσμευση της επιχείρησης ότι συμπεριφέρεται ηθικά, προσφέρει αξιοπρεπείς και
δίκαιες συνθήκες εργασίας και προάγει την αειφόρο ανάπτυξη.

- Πολιτική επιστροφών
- Πολιτική για χρήση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης εμπορικών διαφορών

(Διαιτησία, Διαμεσολάβηση)
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ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€) αφορά επιχειρήσεις στον κλάδο «Παραγωγή 

αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού» σύμφωνα με την ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων 
Nace Rev.2 (κωδικός 2042).
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Σχεδόν 37 φορές περισσότερο είναι οι εισαγωγές από τις 
εξαγωγές

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (2017 – 2021)
• 3304: €245,798,046

• 3305: €86,750,492

• 3303: €73,287,921

• 3307: €64,415,828

• 3302: €61,972,925

• 3306: €35,559,605

• 3301: €2,489,447 

• Total: €518,074,399 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (2017 – 2021)
• 3304: €9,081,849

• 3301: €1,888,388

• 3303: €1,233,907

• 3302: €1,029,946

• 3307: €501,960

• 3305: €293,403

• 3306: €29,471

• Total: €14,058,924
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• 3301: Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία «πηγμένα» ή «απόλυτα». 
Ρητινοειδή. Εκχυλίσματα ελαιορητινών. Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που 
λαμβάνονται με απορρόφηση ή εμπότιση. Τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα
αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων

• 3302: Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολικά διαλύματα) με βάση μία ή 
περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των
τύπων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη βιομηχανία. Άλλα παρα-σκευάσματα με βάση ευώδεις ουσίες που χρησιμοποιούνται 
για την Παρασκευή ποτών

• 3303: Αρώματα και κολόνιες

• 3304: Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του 
δέρματος, άλλα από τα φάρμακα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το 
μαύρισμα. Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών

• 3305: Παρασκευάσματα για τα μαλλιά

• 3306: Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, στα οποία περιλαμβάνονται σκόνες και κρέμες για τη 
διευκόλυνση της στερέωσης των οδοντοστοιχιών. Νήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των μεσοδοντίων διαστημάτων 
(οδοντικά νήματα), σε συσκευασίες λιανικής πώλησης

• 3307: Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για 
λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αποσμητικά χώρων, παρασκευασμένα, έστω και μη αρωματισμένα, που έχουν ή όχι 
απολυμαντικές ιδιότητες
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 One-stop-shop / Ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης επιχειρήσεων
 Δωρεάν Υποστηρικτικές Υπηρεσίες:

 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία & τα Πρότυπα
 Αναζήτηση Συνεργατών & Διεθνοποίηση 
 Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση
 Έρευνα, Μεταφορά Τεχνολογία και Καινοτομία
 Ψηφιακή και Πράσινη Μετάβαση

Ανακεφαλαίωση 

Presenter
Presentation Notes
Our intention as a Network, is to contribute to the following:Improve company’s position on the marketIncrease company’s market share, turnoverReduce production costsGenerate cost savings that will make the company more competitiveIncrease an added value associated with company’s products or servicesDevelop potentials to enter into new marketsConsolidate the company’s position in the current market  Create new jobs or maintain current jobsImprove the quality of products or servicesImprove the satisfaction of company’s clientsImprove company’s legal complianceSupporting the adoption of an innovative technology or processImprove its innovation strategy or innovation management capacity 
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Στάλω Δημοσθένους
Ανώτερη Λειτουργός, ΚΕΒΕ
Συντονίστρια ΕΕΝ Κύπρου 
Τηλ.: 22889752 | stalo@ccci.org.cy

Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:
EEN Κύπρου http://eencyprus.org.cy/
EEN een.ec.europa.eu
ΚΕΒΕ http://www.ccci.org.cy/

Στοιχεία Επικοινωνίας

mailto:stalo@ccci.org.cy
http://eencyprus.org.cy/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.ccci.org.cy/
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