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Νέα Βιομηχανική Πολιτική 2019-2030

Στόχος η αύξηση της συνεισφοράς του κλάδου 
στο ΑΕΠ, η αύξηση της παραγωγικότητας, της 
καινοτομίας και των εξαγωγών.

• Ετοιμάστηκε από το ΥΕΕΒ σε στενή 
συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους και 
αρμόδιους φορείς.

• Εγκρίθηκε από Υπουργικό Συμβούλιο 6 
Μαΐου 2019.

• Ετοιμασία Σχεδίου Δράσης.

• Παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων.

• Μηχανισμός Διακυβέρνησης.
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Έξι στρατηγικοί πυλώνες υλοποίησης:

1. Δημιουργία υποστηρικτικών υποδομών.

2. Βελτίωση βιομηχανικού και επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος. 

3. Καινοτομία, ψηφιοποίηση και τεχνολογική 
αναβάθμιση βιομηχανίας.

4. Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για επαγγελματική 
σταδιοδρομία στη βιομηχανία. 

5. Ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

6. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
πρόσβασης στη διεθνή αγορά. 

Νέα Βιομηχανική Πολιτική 2019-2030
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Επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στους πιο κάτω τομείς:

1. Υποδομές σε βιομηχανικές Περιοχές και Ζώνες.

2. Παροχή κινήτρων σε βιομηχανίες μέσα από προκήρυξη Σχεδίων Χορηγιών.

3. Εξοικονόμηση ενέργειας/ΑΠΕ. 

4. Εμπόριο/εξωστρέφεια. 

5. Κυκλική Οικονομία. 

6. Προώθηση ευκαιριών απασχόλησης και ανέλιξης στη βιομηχανία. 

Πορεία υλοποίησης 2020-2021
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Επισκέψεις σε Βιομηχανικές Περιοχές παγκύπρια

• Καταγραφή προβλημάτων και εξεύρεση τρόπων επίλυσής τους.

Εκπόνηση μελέτης για δημιουργία νέων Βιομηχανικών Περιοχών/Ζωνών

• Προκήρυξη των όρων προσφοράς εντός Σεπτεμβρίου 2021.

Διάθεση 27 βιομηχανικών τεμαχίων σε 4 Βιομηχανικές Περιοχές

• Συνεχής προσπάθεια για ανάκληση αναξιοποίητων τεμαχίων ώστε να διατεθούν σε άλλους
ενδιαφερόμενους.

Υποδομές σε Βιομηχανικές Περιοχές και Ζώνες
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• Έναρξη κατασκευής τερματικού εισαγωγής και 
επανααεριοποίησης ΥΦΑ στο Βασιλικό τον Σεπτέμβριο 2020.

• Προώθηση με ΕΒΕ Λευκωσίας περίφραξης της Βιομηχανικής 
Περιοχής Στροβόλου για σκοπούς ασφάλειας. Στόχος να 
γίνουν ελεγχόμενες περιφράξεις σε όλες τις Βιομηχανικές 
Περιοχές. 

• Ολοκλήρωση έργου ασφαλτόστρωσης λωρίδων διαφυγής 
στη Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα, σε συνεργασία με τον 
Δήμο.

• Εντός Σεπτεμβρίου 2021 αναμένεται η ολοκλήρωση του 
έργου για τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στη Βιομηχανική 
Περιοχή Ύψωνα, σε συνεργασία με τον Δήμο Ύψωνα.

Έργα υποδομής σε Βιομηχανικές Περιοχές και Ζώνες
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Παροχή κινήτρων μέσω σχεδίων χορηγιών

• Σχέδια χορηγιών 2014-2020 για ενίσχυση μεταποιητικού τομέα και 
επιχειρηματικότητας: Εγκρίσεις €118 εκατ. σε 3.776 δικαιούχους, εκ 
των οποίων οι 1.648  ΜμΕ.  Έως σήμερα παραχωρήθηκαν  €79 εκατ.

• 2021, από Φεβρουάριο έως σήμερα:  Προκηρύξαμε Σχέδια €121 
εκατ. στο πλαίσιο της πολιτικής μας για εμπροσθοβαρή διάθεση 
πόρων για να δώσουμε το κίνητρο στις επιχειρήσεις να 
επανεκκινήσουν μετά την πανδημική κρίση . 

• Τους επόμενους μήνες προχωρούμε με νέες προκηρύξεις που θα 
αυξήσουν το συνολικό ποσό στα €166 εκατ. Διπλάσια απ’ ότι 
ολόκληρη την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Συνολικά  
εξασφαλίσαμε τουλάχιστον τριπλάσιους πόρους για να διαθέσουμε 
για επιχειρηματικότητα και πράσινη ανάπτυξη την επόμενη 7ετία. 
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• Ειδικά για τη βιομηχανία, στη νέα προγραμματική 
περίοδο 2021-2027 προκηρύχθηκε σχέδιο χορηγιών 
για την ενίσχυση του τομέα ύψους €50 εκατ. 

• Το σχέδιο δέχθηκε 453 αιτήσεις οι οποίες 
καλύπτουν το σύνολο του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού, αλλά λόγω του μεγάλου 
ενδιαφέροντος αποφασίστηκε όπως συνεχίσει να 
δέχεται αιτήσεις, ώστε από εξοικονομήσεις που θα 
προκύψουν να ικανοποιηθούν και άλλοι 
ενδιαφερόμενοι. 

• Θα είναι ανοικτό μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Σχέδιο χορηγιών για ενίσχυση μεταποιητικού τομέα
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Άλλα σχέδια χορηγιών σε ισχύ

• Πρόγραμμα της ΕΕ για εγγραφή εμπορικού 
σήματος και βιομηχανικού σχεδίου από 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις(6 χρονικές περίοδοι 
μέχρι τέλος 2021) €20 εκατ. 

• Ενίσχυση Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, 
συμπεριλαμβανομένου και του τομέα βιομηχανίας 
(μέχρι 30/12/2021) €30 εκατ.
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Νέες προκηρύξεις

Τέλη 2021

• Δημιουργία, εκσυγχρονισμός και ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων 
μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων €25 εκατ.

Αρχές 2022

• Πρόγραμμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜμΕ €5 εκατ., με 
στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

• Ψηφιακή Αναβάθμιση των επιχειρήσεων €20 εκατ.

Εντός 2022

• Ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων €40 εκατ.

• Ενθάρρυνση της κυκλικής οικονομίας €13 εκατ.

• Ενθάρρυνση εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, €80 εκατ.
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Πρόσβαση στη χρηματοδότηση

• Πέρα από τα σχέδια χορηγιών που 
εφαρμόζει το ΥΕΕΒ, δίνοντας κίνητρα σε 
επιχειρήσεις να υλοποιήσουν τους 
στόχους της νέας Βιομηχανικής Πολιτικής, 
αναγνωρίζουμε ότι απαιτείται και η 
εξεύρεση μηχανισμών για διευκόλυνση 
του δανεισμού των επιχειρήσεων από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

• Έχουμε αρχίσει διάλογο με τον Σύνδεσμο 
Τραπεζών Κύπρου, ενώ διεξάγουμε και 
απευθείας επαφές με τις τράπεζες.
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Ενθάρρυνση ΑΠΕ & Εξοικονόμηση Ενέργειας

• Διευκόλυνση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών
μέσω αναθεώρησης πολεοδομικών κριτηρίων.

• Αναθεώρηση τελών δικτύου και άλλων 
υπηρεσιών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειάς 
από ΑΠΕ  για ίδια -κατανάλωση (Ρυθμιστική 
Απόφαση ΡΑΕΚ 28/2020).

• Δημιουργία ενός σημείου επαφής για ταχεία 
αδειοδότηση έργων ΑΠΕ (σε εξέλιξη).
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Εμπόριο / Εξωστρέφεια

• Ενίσχυση/εκσυγχρονισμός εμπορικών κέντρων στο 
εξωτερικό/καλύτερη στόχευση αγορών.

• Δημιουργία ενιαίου εθνικού σήματος - branding
για κυπριακά βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες.

• Ετοιμασία νέου σχεδίου χορηγιών για ενίσχυση της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, €8,43 εκατ.

• Εκπόνηση μελέτης για ενίσχυση εξαγωγικής 
δραστηριότητας των χαλλουμιού, φαρμάκων 
φρέσκων χυμών και πατατών. 

• Σύναψη διακρατικών συμφωνιών εκτός ΕΕ για 
συγκεκριμένες αγορές και προϊόντα με προοπτική.
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Σχέδιο δράσης 2021-27 για ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας:
Έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο 06/2021 & αρχίζει ο σχεδιασμός των δράσεων. 

Τεράστια ευκαιρία για βιομηχανία - Ανθεκτικότερη , πιο ανταγωνιστική 

σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με μελέτη που διενεργήσαμε. 

Κυκλική οικονομία
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Κυκλική οικονομία και βιομηχανία

• Μέτρα για προώθηση καινοτομίας, παροχή 
κινήτρων για ενίσχυση της κυκλικότητας, 
αποχαρακτηρισμός αποβλήτων, κλπ. 

• Εξασφάλιση πόρων από Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας €90 εκατ.

• Το ΥΕΕΒ θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα 
να ετοιμάζει τον Οδηγό για το σχέδιο 
χορηγιών ύψους €13 εκατ. 
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Προώθηση ευκαιριών απασχόλησης και ανέλιξης

• Δεκέμβριος 2020: Διοργάνωση ημερίδας, σε 
συνεργασία με Υπ. Παιδείας και με συμμετοχή 
πέραν των 1.000 μαθητών Γ’ Γυμνασίου. Οι 
ομιλητές, απόφοιτοι τεχνικής σχολής με 
καριέρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό και 
στελέχη κυπριακών βιομηχανιών, έστειλαν το 
μήνυμα ότι τα τεχνικά επαγγέλματα 
προσφέρουν άμεση επαγγελματική 
αποκατάσταση στην κυπριακή βιομηχανία, για 
ένα μέλλον με προοπτικές και υψηλές αμοιβές.

• Σε συνεργασία με Υπ. Παιδείας ετοιμάζουμε τις 
φετινές αντίστοιχες εκδηλώσεις, τις οποίες 
σύντομα θα εξαγγείλουμε.
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Προώθηση ευκαιριών απασχόλησης και ανέλιξης

• Προχωρούμε στην παραγωγή μίας σειράς 
από φιλμάκια, τα οποία βασίζονται στη 
διήγηση στελεχών και εργαζομένων σε 
βιομηχανίες, με στόχο να αναδειχθεί ο 
τομέας ως ελκυστικός χώρος απασχόλησης, 
με προοπτικές για τους νέους.

• Στόχος το μήνυμα να φτάσει στους μαθητές 
μας, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να 
ακούσουν από πρώτο χέρι εργαζομένους της 
βιομηχανίας που έχουν μια πετυχημένη 
επαγγελματική σταδιοδρομία.
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Προώθηση ευκαιριών απασχόλησης

Δημιουργία διαδικτυακής 
πλατφόρμας «deete» για 
επικοινωνία μεταξύ εργοδοτών 
που αναζητούν τεχνικά 
καταρτισμένο προσωπικό και 
αποφοίτων που αναζητούν 
εργασία. Δημιουργήθηκε από τη 
Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του 
Υπ. Παιδείας και εξυπηρετεί 
σκοπούς της πολιτικής για 
προώθηση των τεχνικών 
επαγγελμάτων. 
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Ψηφιακές δεξιότητες

• Οι βιομηχανίες εκτός από τεχνικό προσωπικό
έχουν μεγάλες ανάγκες και σε επιστημονικό 
προσωπικό με ψηφιακές δεξιότητες.

• Η νέα  πολιτική έκδοσης αδειών διαμονής που 
εγκρίθηκε τον 9/2020 από το Υπουργικό Συμβούλιο 
διευκολύνει τη δυνατότητα εργοδότησης
μεγαλύτερου αριθμού αλλοδαπών από τρίτες 
χώρες σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, για τα οποία 
έχει παρατηρηθεί η μεγαλύτερη έλλειψη 
προσφοράς σε εθνικό επίπεδο, με την πλειοψηφία 
να σχετίζεται με ψηφιακές δεξιότητες.

• Η νέα πολιτική αφορά και τομείς της κυπριακής 
βιομηχανίας, όπως π.χ. φαρμακοβιομηχανία.
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 

- Συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας 
Cyprus Marine and Maritime Institute. 

- Δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, 
στην κλιματική αλλαγή, την 
απεξάρτηση από τον άνθρακα, τις 
ΑΠΕ, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, 
τη θαλάσσια μηχανική και τη ναυτική 
μηχανολογία, την ρομποτική κ.α.

- Μεταξύ άλλων, το Μνημόνιο 
αποσκοπεί στη συνεργασία για 
ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τομείς που η 
βιομηχανία παρουσιάζει ελλείψεις.



Μακροχρόνιοι στόχοι
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Σας ευχαριστώ

Νέα Βιομηχανική Πολιτική 2019-2030 
Σε πορεία υλοποίησης

Απολογισμός 2020-2021


