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«Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια για την Αειφόρο Ανάπτυξη στις 
Κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» 

 
Σύντομο ερωτηματολόγιο για την προσαρμογή του 2ου εκπαιδευτικού σεμιναρίου  

στις ανάγκες των κυπριακών ΜμΕ 
 

 
Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ), εταίροι στο δίκτυο Enterprise 
Europe Network (EEN), πραγματοποιούν σειρά δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα την 
Αειφόρο Ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Κύπρου.  
 
Οι συνεχείς  οικονομικές και ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων χρόνων έχουν αναδείξει την 
αναγκαιότητα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των ΜμΕ. Με βάση 
τους στόχους της Ε.Ε σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την χρήση ΑΠΕ και την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κατανοήσουν τις προκλήσεις 
και να υιοθετήσουν πρακτικές και μοντέλα ώστε να βελτιώσουν τις ενεργειακές και 
περιβαλλοντικές τους επιδόσεις εξοικονομώντας ενέργεια και πόρους.    
 
Σε συνέχεια του 1ου εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα την “Ενεργειακή Απόδοση και Ενεργειακή 
Διαχείριση ΜμΕ” το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 22/11/2022 στο κτήριο του ΚΕΒΕ στη 
Λευκωσία, προγραμματίζεται το 2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο στα πλαίσια του προγράμματος ΕΕΝ 
το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 21/02/2023, στη Λεμεσό. 
 
Στόχος των σεμιναρίων είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών των 
κυπριακών  ΜμΕ σε ότι αφορά την ομαλή πράσινη μετάβαση και αειφόρο ανάπτυξη τους. Για το 
σκοπό αυτό, θα θέλαμε να αφιερώσετε μερικά λεπτά από το χρόνο σας για να μας πείτε ποια 
από τα παρακάτω θέματα σας ενδιαφέρουν περισσότερο και ποιες ώρες θα προτιμούσατε να 

εκπαιδευτείτε. Πατήστε εδώ για την σχετική έρευνα. 
 
Τα θέματα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, που θα προσφερθούν από το Ενεργειακό Γραφείο 
Κύπρου ως Σύμβουλος Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΕΝ Κύπρου, είναι: 
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 ΘΕΜΑ 

1 Ενεργειακή Απόδοση και Ενεργειακή Διαχείριση ΜμΕ 

Πρακτικές και μοντέλα για σωστή διαχείριση και βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης των επιχειρήσεων. 

2  Περιβαλλοντική Διαχείριση ΜμΕ 

Πρακτικές αξιολόγησης και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

που προκαλούν οι διεργασίες των ΜμΕ. 

3  Κυκλική οικονομία στις ΜμΕ 

Επεξήγηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και πως αυτές μπορούν να 

υιοθετηθούν από τις επιχειρήσεις. 

4  Βιώσιμες προμήθειες και πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα στις ΜμΕ 

Αξιολόγηση και σχεδιασμός της προμηθευτικής και εφοδιαστικής αλυσίδας 
των επιχειρήσεων, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού τους 

αποτυπώματος και την ενίσχυση της βιωσιμότητας τους.  

5  Ανθεκτικότητα και προσαρμογή ΜμΕ στην κλιματική αλλαγή 

Κατανόηση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής και πρακτικές προσαρμογής 

και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων   

6  Βιώσιμη χρηματοδότηση ΜμΕ 

Εξοικείωση με την στρατηγική βιώσιμης χρηματοδότησης, που έχει ως 

στόχο τον μετασχηματισμό των αγορών και τη συμπερίληψη κριτηρίων 

βιώσιμης ανάπτυξης σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα. 

 

Να σημειωθεί ότι, τα σεμινάρια συγχρηματοδοτούνται από το δίκτυο ΕΕΝ. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με την Πράσινη Μετάβαση των 
κυπριακών ΜμΕ μπορείτε να επικοινωνείτε με την Χριστίνα Ανδρέου, Πολιτικό Μηχανικό στο 
ΕΓΚ, και Σύμβουλο Αειφόρου Ανάπτυξης για επιχειρήσεις του ΕΕΝ Κύπρου, τηλεφωνικώς +357-
22667849  ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου christina.andreou@cea.org.cy  
 

 
Με εκτίμηση,  
Στάλω Δημοσθένους  
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ  
Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων  
Συντονίστρια Enterprise Europe Network Κύπρου  
Τηλ. 22889752, Email: stalo@ccci.org.cy   
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12 January 2023 

Specialized Training Seminars on Sustainable Development in Cypriot SMEs 
 

Brief questionnaire for the adaptation of the 2nd training seminar to the needs of 
Cypriot SMEs 

 
The CCCI, in collaboration with the Cyprus Energy Agency (CEC), partners in the Enterprise 
Europe Network (EEN), conducts a series of free educational seminars on the Sustainable 
Development of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Cyprus.  
 
The continuous economic and energy crises of recent years have highlighted the need to 
strengthen the resilience of businesses, especially of SMEs. Building on the EU's targets on 
greenhouse gas emissions, renewable energy use, and tackling climate change, businesses 
should understand the challenges and adopt practices and models to improve their energy and 
environmental performance by saving energy and resources.    
 
Following the training seminar on “Energy Efficiency and Energy Management of SMEs” which 
took place on 22/11/2022 in the building of the CCCI in Nicosia, the 2nd training seminar is 
scheduled to take place on Tuesday, 21/02/2023, in Limassol. 
 
The aim of the seminars is to cover as much as possible the needs of Cypriot SMEs in terms of 
their smooth green transition and sustainable development. For this purpose, we would like you 
to take a few minutes of your time to tell us which of the following topics you are most interested 

in and what hours you would prefer to be trained. Click here for the relevant research. 
 
The topics of the training seminars, which will be offered by the Cyprus Energy Agency as a 
Sustainable Development Consultant of THE EE Cyprus, are: 
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 TOPICS 

1 Energy Efficiency and Energy Management for SMEs 

Practices and models for the proper management and improvement of the 

energy efficiency of enterprises. 

2  Environmental Management by SMEs 

Practices for assessing and reducing the environmental footprint of SME 

processes. 

3  Circular economy in SMEs 

Explanation of the principles of the circular economy and how these can 

be adopted by businesses. 

4  Sustainable supplies and green supply chain in SMEs 

Assessing and designing the procurement and supply chain of businesses, 
with the aim of reducing their environmental footprint and enhancing their 

sustainability. 

5  Resilience and adaptation of SMEs to climate change 

Understanding climate change impacts and practices of adaptation and 

business resilience 

6  Sustainable funding of SMEs 

Familiarization with the sustainable finance strategy, which aims to 

transform markets and include criteria for sustainable development in 

financial products. 

 

Please note that the seminars are co-financed by the EEN network. 
 
For more information and guidance on the Green Transition of Cypriot SMEs you may contact 
Christina Andreou, Civil Engineer at the Cyprus Energy Office, and Sustainable Development 
Consultant for EEN Cyprus businesses, by phone +357-22667849 or via email 
christina.andreou@cea.org.cy  
 

 
Yours faithfully,  
Stalo Demosthenous  
Senior CCCI Officer  
Department for European Affairs and Programs  
Coordinator Enterprise Europe Network Cyprus  
Telephone 22889752, Email: stalo@ccci.org.cy   
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