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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/09/2021 

 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ CROWDFUNDING 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Τρεις επιχειρηματικές ιδέες που αφορούν τη Γαλάζια Οικονομία επιλέγηκαν τον περασμένο 

Φεβρουάριο 2021 μέσα από τη διαδικασία ανοικτής πρόσκλησης που προκήρυξε το ΚΕΒΕ για 

να λάβουν χορηγία υπό μορφή υπηρεσιών από εξειδικευμένους συμβούλους, για την ανάπτυξη 

και υλοποίηση των δικών τους εκστρατειών crowdfunding. 

Η Συμμετοχική Χρηματοδότηση, άλλως γνωστή ως Crowdfunding, είναι ένας καινοτόμος 

τρόπος άντλησης χρηματοδότησης για νέα έργα, επιχειρήσεις ή ιδέες, από το «πλήθος» 

(μεγάλο αριθμό ατόμων) μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. 

Σε στενή συνεργασία και με την επαγγελματική στήριξη των συνεργατών-συμβούλων του 

ΚΕΒΕ, ετοιμάστηκε τώρα η δεύτερη εκστρατεία η οποία αφορά την εκπόνηση μελέτης για τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση Eco Fast Ferry που θα εκτελεί δρομολόγια από το 

Λιμάνι της Πάφου στο Λιμάνι του Λατσί. Η εκστρατεία είναι διαθέσιμη μέχρι και τις 14 

Οκτωβρίου 2021 στο σύνδεσμο εδώ.  

Ο διευθυντής της εταιρείας Latchi Wibit Ltd κ. Σάββας Χατζημηνάς, ιδιοκτήτης της πιο πάνω 

εκστρατείας, αναφέρει ότι «Η λειτουργία αυτής της καινοτόμου εναλλακτικής μορφής 

μεταφορικού μέσου μέσω θαλάσσης, θα βοηθήσει στην προστασία του Περιβάλλοντος και της 

Χερσονήσου Ακάμα εφόσον θα χρησιμοποιούνται λιγότερα τροχοφόρα με ρύπους στην 

περιοχή, ενώ επίσης θα βοηθηθεί η τοπική κοινωνία και οικονομία στις Κοινότητες Ακάμα και 

την ευρεία περιοχή Πόλης Χρυσοχού. Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή την ιδέα μας 

όμως, πρέπει να πρώτα να διεξαχθεί μια περιβαλλοντική μελέτη, την οποία αποφασίσαμε να 

χρηματοδοτήσουμε μέσα από μια εκστρατεία crowdfunding. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το ΚΕΒΕ 

για τη χορηγία που μας έδωσε για την ανάπτυξη της εκστρατείας μας, όπως επίσης και τους 

συνεργάτες του Loizou & Co, MAP Innovation και Karpouzi Lab για την εξαιρετικά 

επαγγελματική δουλειά τους».  

Οι εκστρατείες Crowdfunding που χρηματοδοτεί το ΚΕΒΕ διεξάγονται στα πλαίσια συμμετοχής 

του στο ευρωπαϊκό έργο Blue Crowdfunding, που συγχρηματοδοτείται από το διασυνοριακό 

πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ERDF).  

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το θεσμό Crowdfunding αλλά και για το έργο 

Blue Crowdfunding, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕΒΕ, φ/δι Δήμητρας 

Παλάοντα, τηλ. 22889840. 

https://en.goteo.org/project/alternative-travel-way-to-akamas-peninsula-via-sea
https://loizouco.com/
https://mapinnovation.eu/
https://www.karpouzilab.com/
https://blue-crowdfunding.interreg-med.eu/
https://blue-crowdfunding.interreg-med.eu/

