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Abstract: Cyprus is rapidly becoming a hub for innovation and entrepreneurship with the 
number of start-ups in Cyprus increasing in recent years. Start-ups are an 
essential driver of the economy as a source of prosperity through the  creation 
of new products and adding services, respecting the market, and creating more 
jobs. The development of an international start-up ecosystem that fosters 
innovation can contribute to sustainable economic growth and 
competitiveness.  
A start-up ecosystem is a complex social network created by a company 
interacting with other entities. Actors within such networks  can be categorised 
into entrepreneurial entities, business support organisations, and investor 
groups. In this article, we focus on one organisation, Startup Cyprus, the flagship 
of the start-up ecosystem in Cyprus. Inspired by the European Startup 
Manifesto, the local start-up ecosystem of Cyprus united to draft  the Cyprus 
Startup Manifesto, which includes ten suggestions for the further development 
of the ecosystem and the strengthening of start-ups. The Republic of Cyprus has 
actively adopted the recommendations of the Cyprus Startup Manifesto drafted 
by Startup Cyprus and invited the organisation to participate in the drafting of 
the National Entrepreneurship Policy Statement.  
This article also discusses social entrepreneurship and social enterprises in 
Cyprus. "Social entrepreneurship" addresses current economic, social, and 
environmental challenges through the development of sustainable 
employment, social inclusion, improved community services, and more. Social 
enterprises operating in the socio-economic sector follow a different business 
model than large enterprises. 



 

 

 

Το οικοσύστημα των Startup στην Κύπρο: Επιτυχημένα παραδείγματα SSEs 

Εισαγωγή 

Η Κύπρος θεωρείται ιδανικό μέρος για επιχειρηματική δραστηριότητα. Η Κύπρος γίνεται γρήγορα κόμβος 

καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και, φυσικά, νεοφυών επιχειρήσεων.  Όχι μόνο για ελληνόφωνους 

νέους επιχειρηματίες, αλλά και για αγγλόφωνους αφού ένα μεγάλο ποσοστό του νησιού μιλάει άπταιστα 

αγγλικά. Ένας άλλος λόγος προσέλκυσης νέων εταιρειών είναι η φιλελεύθερη οικονομία της, η οποία 

έχει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί στην Κύπρο οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις 

αποτελούν σημαντικό μοχλό της οικονομίας καθώς δημιουργούν ευημερία δημιουργώντας νέα προϊόντα 

και προσθέτοντας υπηρεσίες, σέβονται την αγορά και δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Μια 

νεοφυής επιχείρηση είναι μια εταιρεία τεχνολογίας που είτε χρησιμοποιεί τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 

τεχνολογίες είτε έχει τις υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης. Για να έχει μια εταιρεία τους υψηλότερους 

ρυθμούς ανάπτυξης, πρέπει ταυτόχρονα να απευθυνθεί στην παγκόσμια αγορά. 

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις ορίζονται από τρία χαρακτηριστικά: 

- Κάτω των 10 ετών. 
- Διαθέτει πρωτοποριακή τεχνολογία και επιχειρηματικά μοντέλα. 
- Οι εργαζόμενοι ή/και οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά. 

 

Στο πλαίσιο της μελέτης της φύσης των νεοφυών επιχειρήσεων και του προσδιορισμού των 

χαρακτηριστικών αυτού του τύπου επιχείρησης, ενδείκνυται να συγκριθεί με μια άλλη μορφή 

καινοτομίας, ιδιαίτερα των μικρών επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά ότι μια νεοφυής επιχείρηση μοιάζει 

με μια μικρή επιχείρηση είναι το γεγονός ότι και οι δύο μορφές είναι μικρές επιχειρήσεις, λειτουργούν 

σε επισφαλείς συνθήκες, η κατάσταση στην αγορά τους είναι ασταθής και τελικά χρειάζονται επενδύσεις 

για να αναπτυχθούν με επιτυχία. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις, από την άλλη πλευρά, διαφέρουν ως προς 

τους τομείς δραστηριότητας, τη διαδικασία ανάπτυξης, το μέγεθος της δραστηριότητας, τις υποδομές 

και τους επενδυτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις δημιουργούνται με 

βάση την εφαρμογή νέων και καινοτόμων ιδεών, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε νέα ή 

υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις είναι «νεογέννητες» εταιρείες που 

παλεύουν για την ύπαρξή τους. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις βασίζονται κυρίως σε εξαιρετικές ιδέες και 

αναπτύσσονται για την επιτυχία. Οι τρεις κύριοι τομείς που καθορίζουν μια νεοσύστατη επιχείρηση είναι 

η οργάνωση, η διαχείριση και η επιχειρηματικότητα. 

Η καινοτομία και η ανάπτυξη ενός διεθνούς οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων μπορούν να 

συμβάλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Στην Κύπρο, το επιχειρηματικό 



 

 

πνεύμα των Κυπρίων αντικατοπτρίζεται και στο αναπτυσσόμενο οικοσύστημα των νεοφυών 

επιχειρήσεων. Ο δυναμισμός αυτού του οικοσυστήματος είναι ιδιαίτερα εμφανής στον αυξανόμενο 

αριθμό νεοφυών επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί σε διάφορους κλάδους τα τελευταία χρόνια. 

Επιπλέον, η επιτυχία των κυπριακών πανεπιστημίων και ΜΜΕ στην εξασφάλιση ευρωπαϊκών 

επιχορηγήσεων έρευνας και ανάπτυξης, μαζί με διάφορα φορολογικά κίνητρα που προσφέρονται σε 

πρωτοβουλίες και νεοφυείς επιχειρήσεις της Κυπριακής κυβέρνησης που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις 

στην καινοτομία, είναι ένα θετικό βήμα προς μια ανταγωνιστική αγορά. Η Κύπρος φιλοξενεί πολλές 

εκδηλώσεις, hackathons, επιταχυντές, συμπεριλαμβανομένου του Business Angels Network και του 

παγκόσμιου επιταχυντή του Founder Institute. 

 

Οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων 

Ένα οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων είναι ένα σύνθετο κοινωνικό δίκτυο που δημιουργείται από 

την αλληλεπίδραση μιας εταιρείας με άλλες οντότητες. Αυτό το δίκτυο είναι το αποτέλεσμα συνεργασιών 

διαφόρων παραγόντων που μοιράζονται πόρους για την επίτευξη κοινών στόχων. Αυτοί οι παράγοντες 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε επιχειρηματικότητα, οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων και 

ομάδες επενδυτών. Τα οικοσυστήματα νεοφυών επιχειρήσεων είναι δημιουργικοί χώροι που προωθούν 

την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Ο στόχος των νεοφυών επιχειρήσεων οικοσυστημάτων είναι 

να αναπτύξουν ένα αυτοσυντηρούμενο δίκτυο ταλέντων και πόρων, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσουν 

ζητήματα που επηρεάζουν την ευρύτερη κοινότητα. Τα οικοσυστήματα νεοφυών επιχειρήσεων 

χωρίζονται σε υλικά και άυλα. Το οικοσύστημα υλικού περιλαμβάνει νεοφυείς επιχειρήσεις, 

μηχανισμούς επώασης επιχειρήσεων, πανεπιστήμια, κέντρα καινοτομίας και οργανισμούς με γενικά 

υλική παρουσία. Το άυλο οικοσύστημα, από την άλλη, περιλαμβάνει διαγωνισμούς, σεμινάρια και 

εκδηλώσεις.  

Υπάρχουν μερικά βασικά συστατικά που χρειάζεται κάθε τοπικό οικοσύστημα για να ευδοκιμήσει:  

● Οι ίδιες οι νεοφυείς επιχειρήσεις, φυσικά, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε 
οικοσυστήματος. Είναι οι πυρήνες της καινοτομίας και της προόδου. Καθορίζουν το πρόσωπο 
του τοπικού οικοσυστήματος και παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη.  

● Τα κολέγια, τα πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο 
στην καλλιέργεια ταλέντων και στον καθορισμό της επόμενης γενιάς επιχειρηματιών και 
εργαζομένων νεοφυών επιχειρήσεων στο δρόμο τους.  

● Άγγελοι επενδυτές, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, ιστοσελίδες crowdfunding, δάνεια και 
επιχορηγήσεις (ιδιωτικοί και κρατικοί) και άλλοι πάροχοι χρηματοδότησης έχουν όλα τη θέση 
τους σε ένα οικοσύστημα. 

● Οι θερμοκοιτίδες και οι επιταχυντές είναι προγράμματα που βοηθούν τις νεοφυείς επιχειρήσεις 
να επιτύχουν παρέχοντάς τους καθοδήγηση, καθοδήγηση, εκπαίδευση, στρατηγική, 
συνεργασίες, Ε&Α και χρηματοδότηση. Παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκκίνηση των νεοφυών 
επιχειρήσεων, ειδικά εκείνων που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Η πρόσβαση στους πόρους και 



 

 

το δίκτυο ενός επιταχυντή μπορεί να δημιουργήσει ή να χαλάσει μια νεοφυής επιχείρηση που 
δεν έχει εδραιωθεί στο οικοσύστημα. 

● Οι σύμβουλοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες συχνά δεν λαμβάνουν την πίστωση που τους 
αξίζει, παρόλο που είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των νεοφυών επιχειρήσεων – και 
των οικοσυστημάτων. 

● Δεν υπάρχει επιχείρηση χωρίς νομικούς και οικονομικούς παρόχους που να την υποστηρίζουν. 
Όλες οι νεοφυείς επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το πόσο μικρές ή αρχικές, χρειάζονται 
τουλάχιστον έναν λογιστή και έναν τραπεζικό πάροχο.  

● Οι συμβουλευτικοί οργανισμοί και οι μέντορες μπορούν να βοηθήσουν τους ιδρυτές κατά τη 
διάρκεια των επιχειρηματικών ταξιδιών τους με πολλούς τρόπους.  

● Συνέδρια, εργαστήρια, συναντήσεις, εκδηλώσεις δικτύωσης και πάρτι είναι όλα βασικά για την 
οικοδόμηση και τη διατήρηση ενός οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων. Χωρίς γεγονότα 
κανένα οικοσύστημα δεν μπορεί να επιβιώσει για πολύ. 

● Σε κάθε χώρα του κόσμου, οι κυβερνητικές υπηρεσίες ρυθμίζουν τις επιχειρήσεις. Τα τμήματα 
εμπορίου, βιομηχανίας και εμπορίου έχουν όλα λόγο για το πώς μπορούν να λειτουργήσουν οι 
νεοφυείς επιχειρήσεις. 

● Οι ερευνητικοί οργανισμοί συμβάλλουν στο οικοσύστημα startup με πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους. Για νεοφυείς επιχειρήσεις σε βιομηχανίες όπως η βιοτεχνολογία και η ρομποτική, 
μπορούν να είναι οι πιο σημαντικοί συνεργάτες τους. 

● Τα οικοσυστήματα νεοφυών επιχειρήσεων είναι απίστευτοι μαγνήτες ταλέντων. Καθώς οι 
κόμβοι νεοφυών επιχειρήσεων ωριμάζουν, φέρνουν τα καλύτερα και τα πιο έξυπνα 
επιχειρηματικά μυαλά, προγραμματιστές, σχεδιαστές, επενδυτές. 

Παρόλα αυτά η οικοδόμηση ενός ακμάζοντος οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων δεν είναι τόσο 

απλή όσο η ανάμειξη όλων των σωστών συστατικών. Οι λαμπροί επιχειρηματίες, οι τολμηροί επενδυτές 

και οι καλά οργανωμένες εκδηλώσεις είναι σημαντικά – αλλά όχι τα πάντα. Υπάρχει μια σειρά 

εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη κάθε οικοσυστήματος. 

Σε αυτό το άρθρο θα επικεντρωθούμε σε ένα οργανισμό, το Startup Cyprus, ο οποίος συγκεντρώνει και 

υλοποιεί όλα τα πιο πάνω. 

 

Startup Cyprus 

Η Startup Cyprus (http://www.startup-cyprus.com) είναι η κυπριακή οντότητα του οικοσυστήματος των 

νεοφυών επιχειρήσεων. Η Startup Cyprus είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Startup που αποτελείται από εθνικούς συλλόγους νεοφυών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, μέλος των 

Allied For Startups, GEN Cyprus και μέλος του Εθνικού Συνασπισμού eSkills στην Κύπρο. Ο κύριος στόχος 

του Ευρωπαϊκού Δικτύου Startup είναι η εναρμόνιση των ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων νεοφυών 

επιχειρήσεων σε σχέση με: το νομικό περιβάλλον, την πρόσβαση στην αγορά και την επιχειρηματική 

κουλτούρα σε κάθε χώρα. 

Στόχοι του Startup Cyprus είναι:  

http://www.startup-cyprus.com/


 

 

● Υποστήριξη εκκίνησης και υπηρεσίες δικτύωσης σε νεοφυείς επιχειρήσεις με διεθνείς κόμβους 
εκκίνησης, VC, προγράμματα επιτάχυνσης/επώασης. 

● Εκπαιδεύσεις και εργαστήρια σε θέματα κρίσιμα για την επιτυχία σε επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. Παράδειγμα τέτοιων εκπαιδεύσεων Venture Academy, εκπαίδευση 
επενδυτικής ετοιμότητας, βασικές αρχές νεοφυών επιχειρήσεων, MVP, pitching κ.λπ. 

● Εκπαίδευση και εργαστήρια για την εκπαίδευση επενδυτών αγγέλων και νεοφυών επιχειρήσεων: 
Angel Bootcamp, Venture Academy, Pitch Clinics, κτίριο MVP 

● Διοργάνωση εκδηλώσεων για την ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας και 
νοοτροπίας. Η Startup Cyprus είναι οι κύριοι διοργανωτές σημαντικών εκδηλώσεων και 
συνεδρίων στο νησί, όπως Startup Academy Cyprus, Startup Live Cyprus, Startup Weekend 
Cyprus, Insights Conference, Founders Meetups, Founder Institute Cyprus Chapter, Hackathons, 
Open coffee. 

● Ανοιχτές δραστηριότητες καθοδήγησης/καθοδήγησης, συνέδρια, εργαστήρια, ατομικές 
συναντήσεις με ειδικούς/προπονητές/κ.λπ. και συνεδρίες δικτύωσης κ.λπ. 

● Υποστήριξη πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  
● Συμβουλεύει την εθνική κυβέρνηση για θέματα που αφορούν τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την 

επιχειρηματικότητα. 
 

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις, οι καινοτόμες επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες νεοφυών επιχειρήσεων και το 

οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων της Κύπρου, ενώθηκαν για να διατυπώσουν τις παραμέτρους, τις 

αλλαγές και τα συστατικά που χρειάζονται για να ενισχύσουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Εμπνευσμένο 

από το European Startup Manifesto, το τοπικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων της Κύπρου ένωσε, 

δημιούργησε και επιμελήθηκε το Cyprus Startup Manifesto το οποίο περιλαμβάνει τις 10 πιο κάτω 

εισηγήσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος και ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων. 

1. Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
2. Καλλιέργεια κουλτούρας επιχειρηματικότητας 
3. Διαθεσιμότητα και έλξη ταλέντου 
4. Η Κυβέρνηση ως ενεργοποιητής 
5. Πρόσβαση στο κεφάλαιο 
6. Καθοδήγηση και υποστήριξη 
7. Πρόσβαση σε υποδομές έρευνας  
8. Ανάπτυξη συνεργειών και άνοιγμα αγορών 
9. Υποστήριξη δραστηριοτήτων επικοινωνίας 
10. Ενίσχυση των εξαγωγών 

 
Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υιοθετήσει ενεργά τις συστάσεις του Κυπριακού Μανιφέστου Startup που 

συνέταξε το Startup Cyprus και  το προσκάλεσε να συμμετάσχει στη σύνταξη της Δήλωσης Εθνικής 

Πολιτικής για την Επιχειρηματικότητα. Η Εθνική Πολιτική επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον 

Δεκέμβριο του 2015 και αποτελεί πλέον το σωρευτικό σχέδιο δράσης με στόχο την ενίσχυση του 

επιχειρηματικού οικοσυστήματος.  



 

 

Η εφαρμογή των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Διακήρυξης από τα 28 κράτη μέλη παρακολουθείται μέσω 

του διαδικτυακού εργαλείου Startup Manifesto Policy Tracker. Με βάση τις πληροφορίες που 

συγκεντρώθηκαν από τα ίδια τα κράτη μέλη, το εργαλείο αξιολογεί κατά πόσον οι πολιτικές που 

σχετίζονται με τις συστάσεις του εφαρμόζονται σε αυτές τις χώρες και αναζητά δράση τόνωσης εάν 

χρειαστεί. Συμπεριλαμβανομένης μιας σχετικής αξιολόγησης για την Κύπρο, σύμφωνα με την οποία η 

χώρα φαίνεται να έχει ένα αρκετά φιλικό περιβάλλον για νεοφυείς επιχειρήσεις που θέλουν να 

εγκατασταθούν στο νησί. Τα χαμηλά ενοίκια, τα σχετικά υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης, τα ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικά επενδυτικά κίνητρα και ένα ακμάζον οικοσύστημα υποστήριξης είναι μερικοί από τους 

παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό το φιλικό περιβάλλον. 

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης, ώστε η χώρα να γίνει πραγματικός πόλο έλξης 

για εγχώριες και ξένες νεοφυείς επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτύξουν τις δραστηριότητές της στην 

Κύπρο. Αυτά περιλαμβάνουν την περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας επιχειρηματικής κουλτούρας, την 

προώθηση ταλαντούχων ατόμων να εργαστούν στην Κύπρο και την ανάπτυξη και προώθηση της 

πρόσβασης σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. 

Από αυτή την άποψη, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ένα πρόγραμμα νεοφυών επιχειρήσεων, το 

Cyprus Startup Visa, από το Υπουργείο Οικονομικών και το Τμήμα Πληθυσμού και Μετανάστευσης. 

Σκοπός αυτού του σχεδίου είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η προώθηση της έρευνας και της 

καινοτομίας, η ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού οικοσυστήματος και κατά συνέπεια η ανάπτυξη της 

οικονομίας της χώρας. Το σχέδιο είναι η ίδρυση / λειτουργία μιας νεοφυούς εταιρείας με υψηλές 

δυνατότητες ανάπτυξης στην Κύπρο, εάν ταλαντούχοι επιχειρηματίες, πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου εγκατασταθούν στην Κύπρο και πληρούν ορισμένα 

κριτήρια. 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

Σήμερα, η σημασία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την οικονομική ανάπτυξη είναι ευρέως 
αναγνωρισμένη. Η «κοινωνική επιχειρηματικότητα» αντιμετωπίζει τις τρέχουσες οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις μέσω της ανάπτυξης βιώσιμης απασχόλησης, κοινωνικής 
ένταξης, βελτιωμένων κοινοτικών υπηρεσιών και πολλά άλλα. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον κοινωνικοοικονομικό τομέα ακολουθούν ένα διαφορετικό επιχειρηματικό 
μοντέλο από αυτό των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο κύριος στόχος του δεν είναι να αποφέρει κέρδη για 
τους ιδιοκτήτες και τους μετόχους, αλλά να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις λειτουργούν συνήθως στην αγορά, προσφέροντας αγαθά και υπηρεσίες με επιχειρηματικό 
και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιούν τα κέρδη τους κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η κοινωνία και η οικονομία από την ανάπτυξη 
τέτοιων εταιρειών, το κυπριακό κράτος έχει ετοιμάσει σχέδιο νόμου ο οποίος ψηφίστηκε το 2020. Σκοπός 
του νόμου είναι, αφενός, να ρυθμίσει την εγγραφή των εταιρειών στο μητρώο κοινωνικών επιχειρήσεων, 
να καθορίσει τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο για να εγγραφεί ως 
κοινωνική επιχείρηση και από την άλλη πλευρά για τον καθορισμό των υποχρεώσεων αυτών των 
εταιρειών κοινωνικής επιχείρησης. 



 

 

Κοινωνικές Επιχειρήσεις στην Κύπρο 

Το Citizens In Power (CIP) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός που 
αντιμετωπίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ανθρώπων μέσω της εμπλοκής τους στην κοινωνική και 
κοινωνική ζωή, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα καινοτόμο υλικό και δωρεάν εκπαιδεύσεις σε διάφορους 
τομείς. όπως η εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης), η 
επιχειρηματικότητα και οι επιχειρήσεις, ο πολιτισμός, η αγορά εργασίας και η δια βίου μάθηση. Το CIP 
στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας και της δια βίου μάθησης 
στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το CIP έχει μια συνεχή συνεργασία 
με κορυφαία πανεπιστήμια, σχολεία, ΜΚΟ και ερευνητικούς οργανισμούς στην Κύπρο για την ανάπτυξη 
έργων, εκπαιδεύσεων και εκπαιδευτικού υλικού. 

Η CARDET (Κέντρο Προώθησης Έρευνας & Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένας 
ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης με έδρα την 
Κύπρο με συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. Το CARDET γίνεται ένας από τους κορυφαίους θεσμούς στην 
ευρωμεσογειακή περιοχή για έρευνα, αξιολόγηση και ανάπτυξη. Η ομάδα CARDET προσπαθεί να 
προσφέρει τις υψηλότερης ποιότητας ερευνητικές και αναπτυξιακές δυνατότητες και εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες προς όφελος της κοινωνίας. Οι κύριοι στόχοι του CARDET περιλαμβάνουν: 

● Διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με τους δεσμούς μεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης, 
απασχόλησης, ΤΠΕ και κοινωνικής προόδου. 

● Καινοτομία, επιχειρηματικότητα και ηγεσία για την εκπαίδευση και την κοινωνική αλλαγή. 

● Εφαρμογή μιας διεπιστημονικής προσέγγισης για τη βελτίωση και την ενίσχυση του ρόλου της 
κοινωνίας των πολιτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των δημοκρατικών διαδικασιών, της 
ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

● Διασυνδεση με οργανισμούς και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση κοινωνικών, 
επιχειρηματικών, υγειονομικών, περιβαλλοντικών και εκπαιδευτικών αναγκών. 

● Παροχή υπηρεσιών έρευνας, αξιολόγησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης σε άτομα, κυβερνήσεις, 
επιχειρήσεις και άλλους. 

Το Future Worlds Center (FWC) είναι μια καινοτόμος μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία κοινωνικών 
επιχειρηματιών που χρησιμοποιεί ένα μοντέλο οριζόντιας επιχειρηματικής διαχείρισης. Το έργο μας 
αξιοποιεί τη δύναμη των αναδυόμενων νέων τεχνολογιών και την επιστήμη του δομημένου 
δημοκρατικού διαλόγου, προκειμένου να επιταχυνθεί η θετική κοινωνική αλλαγή. Το Future Worlds 
Center πρωτοπορεί στον οραματισμό, το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που προωθούν την 
κουλτούρα της ειρήνης και της συμφιλίωσης στην Κύπρο, την περιοχή και τον κόσμο. Το Future Worlds 
Center είναι ο οργανισμός υλοποίησης της Αντιπροσωπείας της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο. Η Μονάδα Ανθρωπιστικών Υποθέσεων της υλοποιεί έργα που 
στοχεύουν στην ενίσχυση του ασύλου για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στο νησί. Αυτή η Μονάδα έχει 
ιδρύσει τη Μονάδα Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων. Το Future Worlds Center ηγείται μιας 
σειράς πανευρωπαϊκών προσπαθειών, οι οποίες στοχεύουν στην προώθηση των Αναπτυξιακών Στόχων 
της Χιλιετίας στην Ευρώπη και στις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής. Ο οργανισμός εκτελεί επίσης μια 



 

 

σειρά από έργα που προωθούν και υλοποιούν την έρευνα στον τομέα της ασφαλέστερης χρήσης του 
Διαδικτύου. Cyberethics, Cyprus’s Safer Internet Centre, το οποίο περιλαμβάνει Γραμμή Άμεσης 
Επικοινωνίας και Γραμμή Βοήθειας. 

Ανάκυκλος Περιβαλλοντική είναι μια μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση, που ιδρύθηκε τον 

Ιούλιο του 2010, με στόχο να συμβάλει ενεργά σε ένα καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον. Οι 

δραστηριότητες του Ανακύκλου στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

● Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, με ιδιαίτερη έμφαση στα σχολεία-μαθητές, σε 
θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την επαναχρησιμοποίηση ρούχων και τη μείωση των 
απορριμμάτων. 

● Δημιουργία βιολογικών λαχανόκηπων σε σχολεία και άλλους φορείς. 

● Λειτουργία έργων για την ωφέλιμη απασχόληση ανέργων νέων, όπως λαχανόκηποι, μάζεμα 
φρούτων κ.λπ. 

● Διατήρηση και διανομή στους καλλιεργητές τοπικών σπόρων και βιοποικιλότητας. 

Η σημαντικότερη δραστηριότητα ανακύκλωσης είναι το έργο συλλογής και ανακύκλωσης υφασμάτων. 
Συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας χρησιμοποιημένα ρούχα, παπούτσια, λευκά είδη κ.λπ., επιτυγχάνεται 
η μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων υγειονομικής ταφής και παρέχονται είδη που είναι χρήσιμα 
σε άτομα εντός και εκτός Κύπρου που δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους. Νέα ενδύματα και 
επεξεργασμένα υφάσματα που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ώστε να μπορούν να 
μετατραπούν σε υφάσματα, υφάσματα, μονωτικά και άλλα υλικά. 

Το AKTI Project and Research Center είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα 
τη Λευκωσία της Κύπρου. Ιδρύθηκε το 2000 από μια ομάδα ειδικών σε περιβαλλοντικά θέματα και έχει 
καταφέρει σήμερα να δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και εθελοντών για την 
ευαισθητοποίηση του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 


