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Kεφάλαιο 1. Κοινωνικές επιχειρήσεις στην Κύπρο 

 

1.1. Κοινωνικοί επιχειρηματίες/ κοινωνικές επιχειρήσεις/ κοινωνικές 

επιχειρήσεις 

 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα και οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι σχετικά νέες έννοιες στην 

Κύπρο. Κατά τη συγγραφή της παρούσας έκθεσης, δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο, ούτε επίσημος 

εθνικός ορισμός της κοινωνικής επιχειρηματικότητας/κοινωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο. Ως 

εκ τούτου, οι κοινωνικές επιχειρήσεις δημιουργούνται υπό ήδη υπάρχουσες νομικές μορφές, οι 

οποίες δεν αναγνωρίζονται επίσημα ως κοινωνικές επιχειρήσεις. Οι μορφές που χρησιμοποιούνται 

για να καλύψουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Κύπρο είναι συνήθως εταιρείες περιορισμένης 

ευθύνης, συνεταιρισμοί και σωματεία. Αυτές οι τυπολογίες καλύπτονται επίσης από τον 

επιχειρησιακό ορισμό της ΕΕ που περιλαμβάνεται στο Social Business Initiatives (2011). 

 

Ένας νόμος με τίτλο "Νόμος για την ανάπτυξη και τη διατήρηση Μητρώου Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων", ο οποίος κατά τη στιγμή της σύνταξης της παρούσας έκθεσης ήταν νομοσχέδιο, έχει 

ως στόχο να ρυθμίσει την εγγραφή των επιχειρήσεων σε ένα Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων, 

προσδιορίζοντας τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο προκειμένου να 

εγγραφεί ως κοινωνική επιχείρηση, και να καθορίσει τις υποχρεώσεις αυτών των κοινωνικών 

επιχειρήσεων. Το νομοσχέδιο εκπονήθηκε το 2017 και το Κοινοβούλιο ψήφισε το νομοσχέδιο σε 

νόμο τον Δεκέμβριο του 2020. Η νομοθεσία έλαβε 50 ψήφους υπέρ και τρεις ψήφους αποχής.  

 

Ο νόμος παρέχει έναν ορισμό των κοινωνικών επιχειρήσεων και τις κατατάσσει σε δύο τύπους: 

Γενικού σκοπού (GP) και κοινωνικές επιχειρήσεις κοινωνικής ένταξης/ενσωμάτωσης (SI). 

 

Το άρθρο 3 του νόμου ορίζει τα είδη των οντοτήτων και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν για να 

θεωρηθούν κοινωνικές επιχειρήσεις: 

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι να [επιτρέψει] στις επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις κρατικές 

επιχειρήσεις, να εγγραφούν στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Δικαίωμα εγγραφής στο 

Μητρώο θα έχουν εγγεγραμμένες εταιρείες βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, συνεταιριστικές 

εταιρείες βάσει του περί Συνεταιρισμών Νόμου και άλλες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως της νομικής 

τους μορφής, οι οποίες είναι σε θέση να τεκμηριώσουν στην αρμόδια αρχή, στους εταίρους τους και 

στους πελάτες τους, ότι σκοπός τους είναι να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και πληρούν 

συγκεκριμένα κριτήρια διαφάνειας και λειτουργίας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5. 

 

Το άρθρο 4 περιλαμβάνει την τυπολογία των οντοτήτων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν 

κοινωνικές επιχειρήσεις και το νομικό τους πλαίσιο:  
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Οι εγγεγραμμένες εταιρείες σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, οι συνεταιριστικές εταιρείες 

σύμφωνα με τον περί Συνεταιρισμών Νόμο και άλλες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως της νομικής τους 

προσωπικότητας, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια του άρθρου 5 ορίζονται ως κοινωνικές 

επιχειρήσεις και μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων, το οποίο ιδρύεται 

βάσει του παρόντος νόμου. 

 

Το άρθρο 5 παρέχει έναν ειδικό ορισμό και καθεστώς για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, 

κατατάσσοντάς τες σε δύο τύπους κοινωνικών επιχειρήσεων: Γενικού Σκοπού (ΓΣ) και Κοινωνικής 

Ένταξης/Ολοκλήρωσης (ΚΕΕ). 

• GP: Οντότητες των οποίων πρωταρχικός σκοπός είναι η κοινωνική αποστολή μέσω της 

προώθησης θετικών κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών δράσεων προς όφελος της 

κοινωνίας. 

• SI: οντότητες των οποίων πρωταρχικός σκοπός είναι η κοινωνική αποστολή και 

απασχολούν, τουλάχιστον το 40% του εργατικού δυναμικού τους, άτομα που ανήκουν σε 

ευάλωτες ομάδες. 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά μιας κοινωνικής επιχείρησης GP είναι: 

• Σύμφωνα με το ιδρυτικό της έγγραφο ή άλλη νομική σύσταση, ο πρωταρχικός σκοπός της 

αποστολής είναι η προώθηση της κοινωνικής αποστολής με την προώθηση θετικών 

κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών δράσεων προς το συμφέρον της κοινωνίας. 

• να παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά βάσει επιχειρηματικού μοντέλου- η επιχείρηση θεωρείται 

ότι πληροί αυτή την προϋπόθεση εάν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται 

από επιχειρηματική δραστηριότητα 

• Υποχρεωτική εγγραφή σε δημόσιο σύστημα/βάση δεδομένων για τις SE. 

• Επενδύσεις τουλάχιστον του 70% των κερδών της για την προώθηση της κοινωνικής της 

αποστολής και την επίτευξη του πρωταρχικού της σκοπού και εφαρμογή 

προκαθορισμένων διαδικασιών και κανόνων όσον αφορά τη διανομή των υπόλοιπων 

κερδών στα μέλη, τους μετόχους και τους ιδιοκτήτες, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

οικονομική βιωσιμότητα. 

• Διαχειρίζεται με επιχειρηματικό, υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των 

μελών και/ή των εργαζομένων και/ή των πελατών και/ή άλλων ενδιαφερόμενων μερών 

που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της και δεν είναι κρατική 

επιχείρηση. 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά μιας κοινωνικής επιχείρησης SI είναι: 

• Απασχόληση τουλάχιστον του 40% του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης από άτομα 

που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (όπως καθορίζεται εκάστοτε με διάταγμα). 

• Παροχή υπηρεσιών ή αγαθών βάσει επιχειρηματικού μοντέλου- η οντότητα θεωρείται ότι 
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πληροί αυτή την προϋπόθεση εάν η πλειονότητα των εσόδων της προέρχεται από 

επιχειρηματική δραστηριότητα 

• Διαχειρίζεται με επιχειρηματικό, υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των 

μελών ή/και των εργαζομένων ή/και των πελατών ή/και άλλων ενδιαφερομένων μερών 

που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της και δεν είναι κρατική 

επιχείρηση. 

 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να καλύπτει σήμερα τις κοινωνικές επιχειρήσεις 

στην Κύπρο, χρησιμοποιείται ο επιχειρησιακός ορισμός της ΕΕ, σύμφωνα με τον οποίο οι 

τυπολογίες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως κοινωνικές επιχειρήσεις στην Κύπρο είναι οι 

εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις. Αυτοί οι τύποι κοινωνικών 

επιχειρήσεων καλύπτονται από τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113, τον περί Συνεργατικών 

Εταιρειών Νόμο Κεφ. 114 και τον Νόμο 28 του 1959, και τον περί Σωματείων, Ιδρυμάτων και 

Λεσχών Νόμο 104(Ι)/2017. 

 

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης: 

Υπάρχουν δύο τύποι LLC: 

● Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, η οποία δημιουργήθηκε για την 

επίτευξη ενός κοινού στόχου, ο οποίος συχνά, αλλά όχι πάντα, έχει φιλανθρωπικό ή 

κοινωνικό χαρακτήρα. Οι LLC απαγορεύεται να διανέμουν κέρδη, τα οποία 

επανεπενδύονται για τη συνέχιση και την επίτευξη των στόχων της.  

● Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές: Επιδιώκει έναν κοινωνικό σκοπό και διανέμει 

μόνο ένα περιορισμένο μερίδιο των κερδών της.  

 

Συνεταιρισμοί: 

Πρόκειται για οργανισμούς που διοικούνται μέσω μιας δημοκρατικής διαδικασίας. Επιτρέπουν 

περιορισμένη διανομή κερδών στα μέλη τους. Το σχέδιο νόμου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις 

προβλέπει ότι οι συνεταιρισμοί μπορούν να αποκτήσουν το καθεστώς της κοινωνικής επιχείρησης.  

 

Ενώσεις ( Associations) :  

Οι ενώσεις έχουν κοινωνική αποστολή και ιδρύονται με τουλάχιστον 20 άτομα για την επίτευξη 

ενός κοινού στόχου. Δεν επιτρέπεται να διανέμουν κέρδη στα μέλη, τους ιδρυτές, το διοικητικό 

συμβούλιο ή τους υπαλλήλους τους.  

 

Θεμέλια: 

Τα ιδρύματα μπορούν να αποκτούν περιουσιακά στοιχεία ή/και κεφάλαια για την προώθηση του 

σκοπού τους. 

 

Σύλλογοι  
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Στο παρελθόν, οι σύλλογοι μπορούσαν να λειτουργούν ως κοινωνικές επιχειρήσεις, αλλά μετά το 

2017 καταργήθηκαν ως οντότητες στην Κύπρο.  

 

Οι ενώσεις και τα ιδρύματα έχουν επίσης κοινωνική αποστολή. Έχουν επίσης περιεκτική 
διακυβέρνηση και απαγόρευση της κερδοφορίας (άρα και της διανομής κερδών). Ωστόσο, πολύ 
λίγες από αυτές παράγουν πάνω από το 25% των εσόδων τους από την εμπορία αγαθών και 
υπηρεσιών. Απαγορεύεται νομικά η εφαρμογή εμπορικών δραστηριοτήτων, ακόμη και αν η 
εισαγωγή τέτοιων δραστηριοτήτων θα υποστηρίξει περαιτέρω τον κοινωνικό τους σκοπό. 

Οι συνεταιρισμοί είναι προσανατολισμένοι στην αγορά, επομένως πληρούν το 

επιχειρηματικό/οικονομικό κριτήριο. Έχουν επίσης δημοκρατική συμμετοχική διαδικασία και 

περιορισμένη διανομή κερδών στα μέλη τους. Ωστόσο, στην περίπτωση της Κύπρου, πολύ λίγοι 

μπορούν να ικανοποιήσουν το κοινωνικό κριτήριο, καθώς ο κύριος σκοπός τους είναι η 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών τους. Είναι πολύ πιθανό ότι με τη νέα νομοθεσία, η 

οποία κάνει ρητή αναφορά στους συνεταιρισμούς, ορισμένοι από τους συνεταιρισμούς θα 

μετακινηθούν από αλληλοβοηθητικούς σε κοινωνικούς προσανατολισμούς.  

Οι ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες έχουν το πιο δύσκολο έργο να χαρακτηριστούν ως κοινωνικές 

επιχειρήσεις, καθώς η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία δεν επιτρέπει την περιορισμένη διανομή 

κερδών και η κοινωνική τους διάσταση δεν ρυθμίζεται. Ωστόσο, ορισμένες από αυτές δεν 

διανέμουν κέρδη, καθώς τα έσοδά τους χρησιμοποιούνται πλήρως για μηνιαίους μισθούς και 

λειτουργικά έξοδα, χωρίς να αφήνουν κέρδη προς διανομή.  

Οι λέσχες/συλλόγοι δεν πληρούν επίσης πλήρως τα βασικά κριτήρια που ορίζονται στον 
επιχειρησιακό ορισμό της ΕΕ για την κοινωνική επιχείρηση.  

Στις 9 Ιανουαρίου 2018, η Κύπρος ανέπτυξε το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη του 

οικοσυστήματος των κοινωνικών επιχειρήσεων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης - ΕΣΔ), το οποίο 

περιλαμβάνει μέτρα και κίνητρα για την ενεργοποίηση ή την επέκταση των κοινωνικών 

επιχειρήσεων στην Κύπρο, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών μελών της ΕΕ. 

Αντίστοιχα, προβλέπει επιχορηγήσεις, δάνεια, πρόσβαση σε υποδομές και γνώση, πρόσβαση σε 

δημόσιες συμβάσεις, αλλά και τη δημιουργία κουλτούρας κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς 

και τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  Ο προϋπολογισμός εκτιμάται σε 3,1 

εκατ. ευρώ, αλλά εξαρτάται από το σχέδιο νόμου. 

 

1.2. Επισκόπηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

 

Ο εκτιμώμενος αριθμός των κοινωνικών επιχειρήσεων ανά νομικό τύπο, από το 2017, είναι (Isaias, 

2019): 

●  Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης : 100 (σε σύνολο 377) 

●  Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης: (Από το σύνολο των 217.588) 

●  Συνεταιρισμοί: 20 (σε σύνολο 92) 

●  Ενώσεις: 50 (σε σύνολο 4.679) 
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●  Θεμέλια: 20 (σε σύνολο 388) 

 

Το εκτιμώμενο σύνολο ανέρχεται σε 190 κοινωνικές επιχειρήσεις, σε σύνολο 5.534. 

 

Σύμφωνα με τον οργανωτικό ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2011 που περιλαμβάνεται 

στην πρωτοβουλία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις (SBI), "μια κοινωνική επιχείρηση είναι ένας 

φορέας της κοινωνικής οικονομίας, του οποίου ο κύριος στόχος είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο 

και όχι κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους του. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και 

υπηρεσίες για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της 

κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Η διαχείρισή της γίνεται με ανοικτό και υπεύθυνο 

τρόπο και, ιδίως, εμπλέκει τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τους ενδιαφερόμενους 

φορείς που επηρεάζονται από τις εμπορικές της δραστηριότητες".  

 

Κατά συνέπεια, υπάρχουν τρεις διαστάσεις για ένα ιδανικό μοντέλο κοινωνικής επιχείρησης: 

● Η κοινωνική διάσταση, 

● Η επιχειρηματική διάσταση, 

● Η διάσταση της διακυβέρνησης. 

 

1.3. Διαγωνισμοί και δημόσιες συμβάσεις 

 

Ο εθνικός νόμος της Κύπρου για τις δημόσιες συμβάσεις και συναφή θέματα (73(Ι)2016) είναι η 

βασική νομοθεσία που καλύπτει τους διαγωνισμούς και τις δημόσιες συμβάσεις. Ο νόμος 

προβλέπει τη δυνατότητα ανάθεσης συμβάσεων σε οργανισμούς που έχουν ως κύριο σκοπό την 

κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων ή την 

ανάθεση της εκτέλεσης συμβάσεων από προγράμματα ή οργανισμούς προστατευμένης 

απασχόλησης, στην περίπτωση που πάνω από το 30% των απασχολούμενων είναι άτομα με 

αναπηρία ή από κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, μετά από εκτελεστική απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου. 

 

Σύμφωνα με τον πρώτο άξονα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, το ΕΣΔ προβλέπει τη δημιουργία 

ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος με τη δημιουργία Νομικού και Κανονιστικού Πλαισίου / 

Μητρώου, Επιτροπής και Μονάδας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Θερμοκοιτίδων, Κινήτρων, 

Πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις. 

 

Επίσης, καθώς η κυβέρνηση είναι απρόθυμη να εισαγάγει φορολογικά οφέλη ακόμη και μετά την 

έγκριση του νόμου, υπάρχουν ορισμένα μέτρα υπό εξέταση σχετικά με τις κοινωνικές επιχειρήσεις, 

τα οποία περιλαμβάνονται στην Έκθεση για την Κύπρο. Τα μέτρα αυτά θεωρούνται ως πιθανά 

κίνητρα για τις κοινωνικές επιχειρήσεις: 
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● Απαλλαγή από το τέλος 350 ευρώ για τις ιδιωτικές εταιρείες; 

● Χρησιμοποιήση του νόμου περί πρόνοιας που προσφέρει απευθείας ανάθεση συμβάσεων 

για κοινωνικές επιχειρήσεις; 

● Φορολογικά κίνητρα για φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις; 

● Επιχορήγηση κοινωνικής επιχείρησης; 

● Μεταβατική περίοδος για τη μείωση των κοινωνικών παροχών που σχετίζονται με το 

εισόδημα, για τα ευάλωτα άτομα που εργάζονται σε κοινωνικές επιχειρήσεις. 

 

1.4. Προκλήσεις και ανάγκες 

 

Οι κύριες προκλήσεις για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Κύπρο κατά τη στιγμή της συγγραφής 

της έκθεσης ήταν η έλλειψη νομικού πλαισίου και κανονισμών, οι οποίοι βρίσκονταν ακόμη 

ενώπιον του κοινοβουλίου, και η έλλειψη ειδικών κονδυλίων και στήριξης για τις κοινωνικές 

επιχειρήσεις. 

 

Άλλες προκλήσεις περιλαμβάνουν:  

● Στη φάση εκκίνησης, οι κύριες ανάγκες είναι ο επιχειρηματικός σχεδιασμός και η εξεύρεση 

ευκαιριών χρηματοδότησης. Επίσης, η γραφειοκρατία και άλλες διοικητικές διαδικασίες 

που παρουσιάζονται το σύστημα στην Κύπρο αποτελούν προκλήσεις για τις κοινωνικές 

επιχειρήσεις. Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός μπορεί να στηρίξει την έναρξη ή/και την 

ανάπτυξη μιας κοινωνικής επιχείρησης, ενώ οι ευκαιρίες χρηματοδότησης ή/και οι 

επιχορηγήσεις μπορεί να είναι δαπάνες εκκίνησης και επενδύσεις σε εξοπλισμό, τεχνολογία 

ή εφάπαξ έξοδα που απαιτούνται για την έναρξη μιας επιχείρησης. 

● Στη φάση της ανάπτυξης, υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής μάρκετινγκ 

και για τη διατήρηση της αυτοσυντήρησης και της αυτοαποτελεσματικότητας των 

κοινωνικών επιχειρήσεων. Μια στρατηγική μάρκετινγκ θα στηρίξει την κοινωνική 

επιχείρηση προωθώντας την εταιρεία, το προϊόν ή/και την υπηρεσία, αλλά μερικές φορές 

υπάρχουν λίγες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού και εφαρμογής μιας τέτοιας 

στρατηγικής. 

● Επίσης, είναι προφανής ο κίνδυνος σύγκρουσης μεταξύ της επιχειρηματικής και της 

κοινωνικής αποστολής των κοινωνικών επιχειρήσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο κίνδυνος 

συνίσταται στην παρέκκλιση που μπορεί να προκύψει μεταξύ των στρατηγικών της 

οντότητας και του σκοπού/αποστολής της, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της. 

● Η δικτύωση αποτελεί κοινή ανάγκη και για τις δύο φάσεις. Επιπλέον, τόσο οι καταναλωτές 

όσο και η επιχειρηματική κοινότητα δεν είναι εξοικειωμένοι με τον όρο Κοινωνική 

Επιχείρηση. Οι ανάγκες επώασης, όπως η διαθεσιμότητα και η πραγματική συνεργασία με 

τους δήμους και τους κυβερνητικούς φορείς ή η διοικητική και γραφειοκρατική 
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υποστήριξη για την ίδρυση μιας κοινωνικής επιχείρησης, λόγω της έλλειψης νομοθεσίας, 

δεν καλύπτονται. Η μέτρηση του αντίκτυπου, η αυτοσυντήρηση, η προβολή, η δυνατότητα 

πρόσβασης στις διεθνείς αγορές είναι μερικές άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο 

τομέας αυτός. 

 

Kεφάλαιο 2. Κεφάλαια για κοινωνικές επιχειρήσεις 

 

2.1. Ευκαιρίες χρηματοδότησης 

 

Δεδομένης της έλλειψης νομικού και πολιτικού πλαισίου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην 

Κύπρο, τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν υπάρχουν δημόσια χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα στήριξης ειδικά σχεδιασμένα για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, έχουν 

ανακοινωθεί και εφαρμόζονται διάφορα σχέδια και προγράμματα που μπορούν να έχουν ως 

δικαιούχους και τις κοινωνικές επιχειρήσεις. 

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ  

Το καθεστώς αποσκοπεί στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των ΜΜΕ στον τομέα της 

μεταποίησης και στην ανάπτυξη συγκεκριμένων υπηρεσιών που υποστηρίζουν και βοηθούν τον 

τομέα της μεταποίησης μέσω χρηματικών και χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την επέκταση και 

τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ή/και την ίδρυση νέων βιώσιμων ΜΜΕ. 

Δικαιούχοι: Νέες ή υφιστάμενες ΜΜΕ του μεταποιητικού τομέα (συμπεριλαμβανομένων των 

βιοτεχνικών μονάδων) που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν σε περιοχές υπό 

κυβερνητικό έλεγχο. Στους δικαιούχους δεν περιλαμβάνονται μονάδες που ασχολούνται ή 

πρόκειται να ασχοληθούν με τη μεταποίηση γεωργικών, κτηνοτροφικών ή αλιευτικών προϊόντων 

που περιλαμβάνουν επιλέξιμες δαπάνες. 

 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Το καθεστώς αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για επενδύσεις που στοχεύουν στα εξής: 

(α) Η ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία; 

(β) Η βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών υγιεινής και η συμμόρφωση με τα αναγκαία 

πρότυπα; 

(γ) Η αξιοποίηση των γεωργικών και δασικών πρώτων υλών και η βελτίωση του εισοδήματος του 

γεωργικού τομέα; 

(δ) Προώθηση των παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων; 

(ε) Προστασία του περιβάλλοντος. 
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Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ΜΜΕ (όπως περιγράφεται στη σύσταση της Επιτροπής 

της ΕΚ με ημερομηνία 6.5.2003/361/E). 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (CYPEF) 

Το Κυπριακό Ταμείο Επιχειρηματικότητας (CYPEF) στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ - συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης και των συνεταιρισμών) στη χρηματοδότηση μέσω της παροχής προϊόντων επιμερισμού 

του χρηματοοικονομικού κινδύνου και της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης. 

Το CYPEF χρηματοδοτείται μέσω δανείου ύψους 70 εκατ. ευρώ που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στην Κυπριακή Δημοκρατία βάσει συμφωνίας χρηματοδότησης 

(όπως τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2017). Το ποσό αυτό συμπληρώνεται από κεφάλαιο ίσης 

αξίας, το οποίο συνεισφέρουν οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί / εμπορικές τράπεζες 

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα CYPEF, δηλαδή η Τράπεζα Κύπρου με συμμετοχή 60 εκατ. ευρώ 

και η Ancoria Bank Ltd με συμμετοχή 10 εκατ. ευρώ. Η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει επίσης με 

70 εκατ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων που αναμένεται να 

χορηγηθεί σε κυπριακές ΜΜΕ, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής θα είναι τουλάχιστον 

140 εκατ. ευρώ. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΈΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΒΕΤ), στην προσπάθεια 

προώθησης νέων μέτρων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), υπέγραψε 

συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) για τη διαχείριση 

της εφαρμογής του προγράμματος "Συμβουλευτική Διευκόλυνση για Μικρές Επιχειρήσεις" στην 

Κύπρο, που υποστηρίζεται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). Το 

πρόγραμμα απευθύνεται σε κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Στόχος του προγράμματος είναι η 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας για τις ΜΜΕ στην Κύπρο, 

κυρίως μέσω της παροχής συμβουλών και κατάρτισης. 

 

COSME 

Το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME) αποσκοπεί 

στην ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Με κύριους στόχους 

τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τους σημερινούς και δυνητικούς επιχειρηματίες και 

τους οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων, το πρόγραμμα παρέχει καλύτερη πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση, παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων και προωθεί την 

επιχειρηματικότητα. Συνεχίζει σε μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητες που ξεκίνησαν στο πλαίσιο 

του τρέχοντος προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (CIP) και εξασφαλίζει επίσης τη 
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συνέχεια με πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (EIP), όπως το δίκτυο Enterprise Europe Network. 

 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ  ΜΕΣΩ INNOVFIN SME 

Η εγγύηση InnovFin για τις ΜΜΕ αποτελεί μέρος του προγράμματος "InnovFin - Χρηματοδότηση 

της ΕΕ για καινοτόμους", το οποίο αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του ομίλου της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) στο πλαίσιο του 

προγράμματος "Ορίζοντας 2020". Η εγγύηση προσφέρει εξατομικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα 

και συμβουλευτικές υπηρεσίες, από τις ΜΜΕ έως τις μεγάλες επιχειρήσεις. 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ (EFSI) 

Το ΕΤΣΕ είναι μια κοινή πρωτοβουλία του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων ύψους 315 

δισεκατομμυρίων ευρώ έως τα μέσα του 2018 και το ΕΤΕπ έχει αναλάβει αρκετές δεσμεύσεις στο 

πλαίσιο του παράθυρου για τις ΜΜΕ. 

 

1. ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

● Πρόγραμμα RESTART 2016-2020: Κάθε κοινωνική επιχείρηση μπορεί να υποβάλει 

προτάσεις, καθώς το πρόγραμμα RESTART περιλαμβάνει ειδικό τμήμα για την κοινωνική 

καινοτομία που υποστηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών και 

τεχνολογιών.  Επίσης, προωθεί μοντέλα καλών πρακτικών οργάνωσης, διακυβέρνησης και 

ενίσχυσης, την ανάπτυξη ικανοτήτων και στρατηγικών για την αντιμετώπιση των 

κοινωνικών προκλήσεων, καθώς και νέες σχέσεις και συνεργασίες μεταξύ κοινωνικών 

εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων. 

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν δημόσια χρηματοδοτούμενα προγράμματα στήριξης για 

κοινωνικές επιχειρήσεις/κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Κύπρο. Ωστόσο, το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)/ESF έχει χορηγήσει στήριξη για την 

προώθηση και ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο κατά την περίοδο 2014-

2020. Το ΕΣΔ περιλαμβάνει επίσης τα παρακάτω μέτρα στήριξης (βλ. παρακάτω). 

 

● Χρηματοδότηση: Η επιχορήγηση που παρέχεται για νεοσύστατες και υφιστάμενες 

κοινωνικές επιχειρήσεις ανέρχεται σε 25.0000 ευρώ. Σε περίπτωση που η οντότητα 

απασχολεί άτομα με αναπηρία ή άτομα που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες, θα 

παρέχεται πρόσθετη επιχορήγηση. Συγκεκριμένα, 4.000-12.000 ευρώ ανά άτομο με 

http://www.eib.org/en/efsi/index.htm
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_en
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αναπηρία και 3.000-12.000 ευρώ ανά άτομο που ανήκει σε ευάλωτες ομάδες. Το 

πρόγραμμα αυτό θα στηρίξει 80 κοινωνικές επιχειρήσεις και θα καλύψει διάφορες 

λειτουργικές δαπάνες. 

● Υποστήριξη από θερμοκοιτίδες: Κατά την περίοδο 2019 - 2021, δύο θερμοκοιτίδες 

κοινωνικών επιχειρήσεων θα υποστηρίξουν νεοφυείς κοινωνικές επιχειρήσεις για περίοδο 

έως και τριών ετών. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις θα μετακομίσουν στους δικούς τους 

χώρους εργασίας, καθώς νέες οντότητες θα τις αντικαταστήσουν στις θερμοκοιτίδες. Στις 

νεοϊδρυθείσες κοινωνικές επιχειρήσεις προσφέρονται: χαμηλό κόστος ενοικίασης 

γραφείων και εργαστηρίων, οικονομική καθοδήγηση, ασφαλής χρηματοδότηση, υπηρεσίες 

επιχειρηματικής ανάπτυξης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία, δικτύωση και 

συνεργασία με πανεπιστήμια. 

● Πρόσθετα μέτρα: 

1) Σύστημα σήμανσης και πιστοποίησης για κοινωνικές επιχειρήσεις; 

2) Ηλεκτρονική πύλη για την ενημέρωση σχετικά με τα βήματα για τη δημιουργία 

μιας νέας κοινωνικής επιχείρησης, τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης και τις 

ευκαιρίες κατάρτισης; 

3) Επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάρτιση για κοινωνικούς επιχειρηματίες; 

4) Καθοδήγηση. 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (NAP) 

Τον Ιανουάριο του 2018, η Κύπρος ανέπτυξε το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη του 

οικοσυστήματος των κοινωνικών επιχειρήσεων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης - ΕΣΔ), το οποίο 

περιλαμβάνει μέτρα και κίνητρα για την ενεργοποίηση ή την επέκταση των κοινωνικών 

επιχειρήσεων στην Κύπρο. Αντίστοιχα, παρέχει επιχορηγήσεις, δάνεια, πρόσβαση σε υποδομές και 

γνώση και πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις. Ο προϋπολογισμός εκτιμάται σε 3,1 εκατ. ευρώ, αλλά 

εξαρτάται από το σχέδιο νόμου, το οποίο κατά τη στιγμή της σύνταξης της έκθεσης δεν είχε ακόμη 

εγκριθεί. 

Το ΝΑΡ δεν παρέχει φορολογικά κίνητρα. 

 

2.2. Ευκαιρίες πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) 

 

Στην Κύπρο, οι δυνατότητες πληθοχρηματοδότησης είναι περιορισμένες έως ανύπαρκτες, ενώ δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια αντιστοίχισης, κρατικές ενισχύσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις 

για την εναλλακτική χρηματοδότηση. Από το 2016 έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για την 

εδραίωση του κλάδου της πληθοχρηματοδότησης. Το 2020, η CySEC, η Κυπριακή Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, εξέδωσε οδηγία για την πληθοχρηματοδότηση. Η οδηγία καλύπτει μόνο την 

πληθοχρηματοδότηση που βασίζεται σε επενδύσεις μέσω μεταβιβάσιμων τίτλων και αποκλείει την 
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πληθοχρηματοδότηση που βασίζεται σε δάνεια, ανταμοιβές και δωρεές. Επί του παρόντος, δεν 

υπάρχουν πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης. 

Τον Νοέμβριο του 2020 τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός της ΕΕ για τους ευρωπαϊκούς παρόχους 

υπηρεσιών χρηματοδότησης από κοινού (ECSP) για τις επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες 

θα τεθούν σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2021, με άμεση εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου. 

 

2.3. Πρόσβαση σε κεφάλαια για την έναρξη λειτουργίας 

 

Πρόγραμμα RESTART 2016-2020: Κάθε κοινωνική επιχείρηση μπορεί να υποβάλει προτάσεις, 

καθώς το πρόγραμμα RESTART περιλαμβάνει ειδικό τμήμα για την κοινωνική καινοτομία που 

υποστηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών.  Επίσης, 

προωθεί μοντέλα καλών πρακτικών οργάνωσης, διακυβέρνησης και ενίσχυσης, την ανάπτυξη 

ικανοτήτων και στρατηγικών για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, καθώς και νέες 

σχέσεις και συνεργασίες μεταξύ κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων. 

 

2.4. Πρόσβαση σε κεφάλαια για την ανάπτυξη 

 

Παρόλο που η κυπριακή κυβέρνηση δεν προσφέρει δημόσια χρηματοδοτούμενα προγράμματα 

στήριξης για την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)/ESF έχει χορηγήσει 

στήριξη για την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο κατά την περίοδο 2014-2020. 

Επίσης, το ΕΣΔ στηρίζει ορισμένα μέτρα, όπως χρηματοδότηση για νεοσύστατες και υφιστάμενες 

κοινωνικές επιχειρήσεις έως 25.0000 ευρώ, υποστήριξη από θερμοκοιτίδες, σύστημα σήμανσης και 

πιστοποίησης για κοινωνικές επιχειρήσεις, ηλεκτρονική πύλη για την ενημέρωση σχετικά με τα 

βήματα για τη δημιουργία μιας νέας κοινωνικής επιχείρησης, τις διαθέσιμες πηγές 

χρηματοδότησης και τις ευκαιρίες κατάρτισης, επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάρτιση για 

κοινωνικούς επιχειρηματίες και καθοδήγηση. Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους 

ερωτηθέντες στη φάση των συνεντεύξεων δεν ήταν εξοικειωμένοι με αυτά τα συστήματα. 

 

Kεφάλαιο 3. Κοινωνικό πρότυπο επώασης 

 

3.1. Νομικό πλαίσιο 

 

Κατά τη στιγμή της σύνταξης της έκθεσης, δεν ίσχυε νομικό πλαίσιο για την κοινωνική επώαση. 

Παρόλα αυτά, ο "Νόμος για την ανάπτυξη και τήρηση Μητρώου Κοινωνικών Επιχειρήσεων", ο 

οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Δεκέμβριο του 2020, καλύπτει τον τομέα 
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των κοινωνικών επιχειρήσεων της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 

θερμοκοιτίδων και των ευκαιριών επώασης. Επίσης, το έγγραφο πολιτικής για τις κοινωνικές 

επιχειρήσεις του 2017, προτείνει δύο θερμοκοιτίδες για τρία χρόνια, στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, 

ενώ οι κοινωνικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε άλλες περιοχές, θα κάνουν χρήση των 

κουπονιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας για να χρησιμοποιήσουν εγκεκριμένες δομές 

υποστήριξης που βρίσκονται στις περιοχές τους. 

 

Σύμφωνα με το έγγραφο πολιτικής του 20171 , τα κουπόνια χαρακτηρίζονται από απλές 

διαδικασίες με στόχο την εξυπηρέτηση των επιδοτούμενων επιχειρήσεων: υποβολή προτάσεων, 

σύντομη περίοδος εξέτασης και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις που 

είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση 

για κουπόνια τόσο για τις υπηρεσίες επώασης που προσφέρονται από τις δύο θερμοκοιτίδες 

(Λευκωσία και Λεμεσός) όσο και για υπηρεσίες που θα προσφέρονται από εγκεκριμένες δομές 

στήριξης, όπως: 

 

●  Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών; 

●  Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού; 

●  Εκπόνηση τεχνοοικονομικών εκθέσεων για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες; 

●  Πρόσβαση σε έρευνα και βάσεις δεδομένων; 

●  Σχεδιασμός και κατασκευή πρωτοτύπου; 

●  Δραστηριότητες προώθησης και προβολής προϊόντων. 

 

Ωστόσο, για την υλοποίηση αυτής της δράσης, οι Δομές Στήριξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων πρέπει 

να εγκριθούν εκ των προτέρων. Κατά συνέπεια, θα δημοσιευθεί πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί και εταιρείες θα μπορούν να παρέχουν 

υπηρεσίες επώασης, συμβουλευτικές ή/και τεχνικές υπηρεσίες. Οι φορείς που θα εγκριθούν, θα 

αποτελέσουν τις Δομές Στήριξης. 

 

3.2. Μέθοδοι κοινωνικής επώασης 

 

Οι μέθοδοι κοινωνικής επώασης επικεντρώνονται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τους 

κοινωνικούς επιχειρηματίες, αλλά οι υπηρεσίες τους είναι πιο γενικού χαρακτήρα, χωρίς 

εξειδικευμένο, εξατομικευμένο περιεχόμενο. Η έλλειψη εμπειρίας και πλαισίου για τις κοινωνικές 

επιχειρήσεις στην Κύπρο περιορίζει την ποικιλομορφία και το εύρος των προσφερόμενων μεθόδων 

επώασης. Διατίθενται ορισμένα εκπαιδευτικά εργαστήρια για την κοινωνική επιχειρηματικότητα - 

                                                           
1
 Έγγραφο πολιτικής για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος κοινωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο, 2017 
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συνήθως μέσω πρωτοβουλιών της ΕΕ (Erasmus+)- διατίθενται επίσης υπηρεσίες επιχειρηματικών 

συμβούλων, ενώ ορισμένοι οργανισμοί που λειτουργούν ως κοινωνικές θερμοκοιτίδες προσφέρουν 

επίσης επιχειρηματικούς χώρους σε προσιτές τιμές, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών διοικητικής 

υποστήριξης. Επιπλέον, η καθοδήγηση και η παροχή συμβουλών από εμπειρογνώμονες 

επιχειρήσεων μπορεί επίσης να θεωρηθεί μέρος ενός προτύπου επώασης, ενώ μπορεί επίσης να 

υπάρξουν ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων και νεοσύστατων 

επιχειρήσεων. 

 

3.3. Τύπος κοινωνικών επιχειρήσεων που επωάζονται 

 

Οι περισσότερες από τις κοινωνικές επιχειρήσεις που επωάζονται φαίνεται να έχουν 

περιβαλλοντικό προσανατολισμό με έμφαση στην ανακύκλωση, την υπεύθυνη παραγωγή, τις 

φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες και προϊόντα, τον αειφόρο τουρισμό, τον αγροτουρισμό και 

τις ψηφιακές υπηρεσίες. 

 

Εκτός από τα παραπάνω, φαίνεται να αυξάνονται οι κοινωνικές επιχειρήσεις που στοχεύουν στην 

αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων όπως ο αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση μειονεκτουσών 

ομάδων. Στα άτομα με νοητική ή σωματική αναπηρία προσφέρονται ευκαιρίες απασχόλησης μέσω 

πρωτοβουλιών κοινωνικών επιχειρήσεων. Η κυβερνητική στήριξη είναι ακόμη σχετικά 

περιορισμένη, αλλά προσφέρει ένα πλαίσιο που μπορεί να διευκολύνει τις κοινωνικές επιχειρήσεις 

κοινωνικής ένταξης. 

 

Επί του παρόντος, το HUB Nicosia φιλοξενεί τρεις οργανώσεις, μία στον τομέα του βιώσιμου 

τουρισμού, μία οργάνωση νεολαίας και μία στον τομέα της ακτιβιστικής δημοσιογραφίας. Άλλοι 

οργανισμοί/νεοσύστατες επιχειρήσεις που το HUB Nicosia παρείχε υποστήριξη περιλαμβάνουν 

διαδικτυακές επιχειρήσεις, παροχή κατ' οίκον φροντίδας για ηλικιωμένους και άτομα με 

αναπηρίες. Καλύπτονται όλες οι επαρχίες, Λευκωσία, Πάφος, Λάρνακα, Λεμεσός (αγροτικές και 

αστικές περιοχές). 

 

3.4. Γεωγραφική κάλυψη 

 

Όλες οι επαρχίες της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών, φαίνεται να 

εμπλέκονται στον κλάδο των κοινωνικών επιχειρήσεων, κάποιες περισσότερο από άλλες. Για 

παράδειγμα, ο αριθμός των κοινωνικών επιχειρήσεων στη Λευκωσία δείχνει ότι υπάρχουν 

περισσότερες στην πρωτεύουσα από ό,τι στη Λεμεσό, τη Λάρνακα, την Πάφο και τις αγροτικές 

περιοχές. 
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3.5. Εμπλεκόμενοι πόροι 

 

Δεν ισχύει. 

 

3.6. Αποκάλυπτες ανάγκες για επώαση 

 

Υπάρχει έλλειψη κεφαλαίων για νεοφυείς επιχειρήσεις και έλλειψη υποστήριξης από την τοπική 

κυβέρνηση όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

Στη φάση εκκίνησης, οι κύριες ανάγκες είναι ο επιχειρηματικός σχεδιασμός και η εξεύρεση 

ευκαιριών χρηματοδότησης. Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός μπορεί να στηρίξει την έναρξη ή/και 

την ανάπτυξη μιας κοινωνικής επιχείρησης, ενώ οι ευκαιρίες χρηματοδότησης ή/και οι 

επιχορηγήσεις μπορεί να είναι δαπάνες εκκίνησης και επενδύσεις σε εξοπλισμό, τεχνολογία ή 

εφάπαξ δαπάνες που απαιτούνται για την έναρξη μιας επιχείρησης. 

Στη φάση της ανάπτυξης, υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής μάρκετινγκ. Μια 

στρατηγική μάρκετινγκ θα στηρίξει την κοινωνική επιχείρηση προωθώντας την εταιρεία, το 

προϊόν ή/και την υπηρεσία, αλλά μερικές φορές υπάρχουν λίγες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο 

σχεδιασμού και εφαρμογής μιας τέτοιας στρατηγικής. 

Η δικτύωση αποτελεί κοινή ανάγκη και για τις δύο φάσεις. Η δημιουργία ενός δικτύου είναι 

σημαντική για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή νέων 

ευκαιριών, γνώσεων και έμπνευσης. 

 

3.7. Διδάγματα 

 

Η έλλειψη νομικού πλαισίου εμποδίζει την ανάπτυξη του τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων 

στην Κύπρο2 . Η έλλειψη στήριξης από την κυβέρνηση αποτελεί επίσης αποθαρρυντικό παράγοντα 

για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις επιχειρήσεις γενικά, παρά 

στις κοινωνικές επιχειρήσεις. 

 

3.8. Προκλήσεις 

 

Ορισμένες από τις προκλήσεις όσον αφορά τη θερμοκοιτίδα κοινωνικών επιχειρήσεων είναι η 

απουσία νομικού πλαισίου στην Κύπρο και η έλλειψη εξοικείωσης με την έννοια των κοινωνικών 

επιχειρήσεων. Επίσης, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν δίνει αρκετή προσοχή στην έννοια και 

ασχολείται περισσότερο με τις επιχειρήσεις γενικά, παρά με τις κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς δεν 

υπάρχει σχετικό νομικό πλαίσιο και πολιτική αυτή τη στιγμή. 

                                                           
2 Το Κοινοβούλιο ψήφισε το νομοσχέδιο σε νόμο τον Δεκέμβριο του 2020.  
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Kεφάλαιο 4. Συμπεράσματα 

 

Στην Κύπρο, το πλαίσιο της κοινωνικής επώασης είναι μια σχετικά νέα έννοια. Η απουσία νομικού 

πλαισίου και πολιτικών κατά τη στιγμή της σύνταξης της παρούσας έκθεσης και η έλλειψη 

χρηματοδότησης σε εθνικό επίπεδο χαρακτηρίστηκαν ως τα κύρια ζητήματα που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν όσον αφορά την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Κύπρο. Παρόλο που η 

Κύπρος σημείωσε πρόοδο πρόσφατα με την ψήφιση του νόμου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, η 

νομοθεσία είναι ακόμη πολύ νέα και δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. 

 

Η Κύπρος δεν διαθέτει επί του παρόντος κοινωνικές επιχειρήσεις που να καλύπτονται από νομικό 

πλαίσιο, ούτε υπάρχουν επίσημα υφιστάμενα προγράμματα επώασης και επιτάχυνσης. Σε αυτό το 

πλαίσιο, οι ευκαιρίες επώασης κοινωνικών επιχειρήσεων είναι περιορισμένες, καθώς οι 

θερμοκοιτίδες κοινωνικών επιχειρήσεων που υπάρχουν, αφενός μπορούν να παρέχουν υποστήριξη 

στους κοινωνικούς επιχειρηματίες, αφετέρου όμως οι υπηρεσίες τους είναι πολύ γενικές για να 

εξυπηρετήσουν τον σκοπό τους. 

 

Η έλλειψη εκτεταμένης εμπειρίας είναι ένας σημαντικός παράγοντας που περιορίζει το εύρος και 

την ποικιλομορφία των προσφερόμενων μεθόδων επώασης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, 

στην Κύπρο υπάρχουν και λειτουργούν ελάχιστες κοινωνικές θερμοκοιτίδες, κυρίως λόγω του 

ανύπαρκτου (κατά τη στιγμή της συγγραφής του παρόντος) νομικού πλαισίου που θα τις 

υποστήριζε ως νομικές οντότητες. Αυτές οι κοινωνικές θερμοκοιτίδες προσφέρουν μόνο 

επιχειρηματικούς χώρους σε προσιτές τιμές, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών διοικητικής 

υποστήριξης, εργαστηρίων κατάρτισης, συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθοδήγησης. Ωστόσο, οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες είναι περιορισμένες σε έκταση και βάθος. Αυτό οφείλεται επίσης στην 

έλλειψη εξοικείωσης με την έννοια, όχι μόνο στο ευρύ κοινό, αλλά και στους επιχειρηματικούς 

κύκλους. Όπως αποδεικνύεται από την έρευνά μας, μέσα από τις απαντήσεις που λάβαμε και τη 

μελέτη που πραγματοποιήσαμε, υπήρχε έλλειψη κατανόησης του τι ακριβώς είναι μια κοινωνική 

επιχείρηση, πώς συμβάλλει στην κοινωνία, και πώς λειτουργούν και τι προσφέρουν οι 

θερμοκοιτίδες κοινωνικών επιχειρήσεων. 

 

Οι πλατφόρμες μαζικής χρηματοδότησης είναι ανύπαρκτες στην Κύπρο, γεγονός που αποτελεί ένα 

άλλο είδος εμποδίου στην κατεύθυνση της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο, 

ενώ ο κίνδυνος σύγκρουσης μεταξύ της επιχειρηματικής και της κοινωνικής αποστολής των 

κοινωνικών επιχειρήσεων είναι προφανής. Αυτό προκαλείται από την ανεπαρκή ανάπτυξη των 

μηχανισμών που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση από το πλήθος. 
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Η ανάπτυξη του τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων και των θερμοκοιτίδων κοινωνικών 

επιχειρήσεων εξαρτάται από τη γνώση και την κατανόηση του τι είναι, πώς λειτουργεί, πώς μπορεί 

να λειτουργήσει ειδικά στην κυπριακή κοινωνία και ποια οφέλη θα έχει. 

 

Η κυπριακή κοινωνία πρέπει να καταστήσει τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός τέτοιου τύπου 

επιχειρήσεων προτεραιότητα, γεγονός που απαιτεί ανάλυση των προτεινόμενων νομοθεσιών και 

πολιτικών, ένα αναλυτικό πλαίσιο των υφιστάμενων θερμοκοιτίδων κοινωνικών επιχειρήσεων και 

των κενών τους. 

 

Kεφάλαιο 5. Συστάσεις 

 

Επί του παρόντος, η Κύπρος δεν διαθέτει κοινωνικές επιχειρήσεις που να λειτουργούν εντός 

νομικού πλαισίου. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες επιχειρήσεις που καλύπτουν ορισμένες πτυχές 

μιας κοινωνικής επιχείρησης, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός 

μοντέλου επώασης κοινωνικών επιχειρήσεων για την Κύπρο. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η 

κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στην Κύπρο, επιταχύνοντας την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις κοινωνικές 

επιχειρήσεις, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων3 . 

 

Κατά συνέπεια, οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην Κύπρο πρέπει να διαθέτουν: 

● Εμπειρογνωμοσύνη: Στην περίπτωση της Κύπρου, στους κοινωνικούς επιχειρηματίες 

πρέπει να προσφέρεται εμπειρογνωμοσύνη για να μπορέσουν να αναπτύξουν και να 

λειτουργήσουν μια κοινωνική επιχείρηση, είτε από δημόσιους φορείς είτε από ιδιωτικές 

οντότητες. 

● Ευκαιρίες χρηματοδότησης και συνεργασίας: Η έλλειψη επιλογών χρηματοδότησης έχει ως 

αποτέλεσμα οι κοινωνικές επιχειρήσεις να μην αναπτύσσονται επαρκώς, καθώς δεν 

διαθέτουν κεφάλαια δημιουργίας και επιτάχυνσης. Κατά συνέπεια, οι ευκαιρίες 

συνεργασίας είναι περιορισμένες. Οι επαρκείς επιλογές χρηματοδότησης θα ήταν 

ευεργετικές και θα ενθάρρυναν τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων. 

● Φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα: Ως εκ τούτου, οι κοινωνικοί επιχειρηματίες 

διστάζουν να δημιουργήσουν μια κοινωνική επιχείρηση. 

● Σύνδεση με την κυπριακή πραγματικότητα: Η εξοικείωση με την έννοια των κοινωνικών 

επιχειρήσεων είναι ζωτικής σημασίας, ώστε οι κοινωνικές επιχειρήσεις να γίνουν μέρος της 

ζωής των ανθρώπων που ζουν στην Κύπρο. Η σημερινή κατάσταση δεν προσφέρει 

ευκαιρίες για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, ούτε για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες να 

αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν στην Κύπρο. 
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 Το Κοινοβούλιο ψήφισε το νομοσχέδιο σε νόμο τον Δεκέμβριο του 2020.  
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Συνοψίζοντας, πρέπει να αλλάξουν και να βελτιωθούν πολλά για να αναπτυχθούν και να επιτύχουν 

οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην Κύπρο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα επιταχυνθούν και θα 

καθιερωθούν πολλές διαδικασίες που αφορούν τις κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα δώσουν 

χώρο για εξοικείωση και προσαρμογή της κυπριακής κοινωνίας με την έννοια της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 
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