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Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η 

Δημιοςπγία  Επιζηημονικού  Τεσνολογικού  Πάπκος  (ΕΤΠ)  ηηρ  Κύππος 

ζηην  πεπιοσή  Πενηάκωμος  ηηρ  Επαπσίαρ  Λεμεζού 

 

Καηαπσάρ Δήλωζη  Ενδιαθέπονηορ  
 

Η Κπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηα πιαίζηα πξνώζεζεο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

Δπηζηεκνληθνύ Σερλνινγηθνύ Πάξθνπ (ΔΣΠ) γηα ζθνπνύο αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή 

Πεληαθώκνπ ηεο Δπαξρίαο Λεκεζνύ, δέρεηαη Καηαξράο Γειώζεηο Δλδηαθέξνληνο γηα ηα 

πην θάησ: 
 

(i) Καηαπσάρ Δήλωζη Ενδιαθέπονηορ από Επισειπήζειρ/Οπγανιζμούρ πος 

επιθςμούν να εγκαηαζηαθούν και αναπηύξοςν δπαζηηπιόηηηερ ζηο ΕΤΠ. 
 

(ii) Καηαπσάρ Δήλωζη Ενδιαθέπονηορ από Επενδςηέρ, πος επιθςμούν να 

αναλάβοςν ηη δημιοςπγία και λειηοςπγία ηος ΕΤΠ. 
 

Η Κπβέξλεζε απνθάζηζε ηε δεκηνπξγία ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Σερλνινγηθνύ Πάξθνπ (ΔΣΠ) 

κε ηελ επξύηεξε έλλνηα ηνπ όξνπ, σο Πάξθνπ ηεο Γλώζεο, κε ζθνπό ηελ πξναγσγή ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ Κύπξν, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη 

βηνκεραληθή αλάπηπμε ηνπ ηόπνπ θαη ηε κεηαηξνπή ηεο Κύπξνπ ζε πεξηθεξεηαθό θέληξν 

παξαγσγήο γλώζεο θαη θαηλνηνκίαο, κε παξάιιειε ζπλεηζθνξά ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο καο.  
 

Σν Δπηζηεκνληθό Σερλνινγηθό Πάξθν απνηειεί έλα ρώξν ζηνλ νπνίν ζα ζηεγαζηνύλ 

γεληθόηεξα επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί (θππξηαθνί ή δηεζλείο θαζώο θαη εξεπλεηηθά θέληξα) 

πνπ βαζίδνληαη ζηε γλώζε (knowledge-based companies).  Αλακέλεηαη όηη νη επηρεηξήζεηο 

πνπ ζα ζηεγαζηνύλ ζην ΔΣΠ πξνσζνύλ ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη ηελ παξαγσγή 

θαηλνηόκσλ αληαγσληζηηθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη επίζεο 

εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαζώο θαη 

κεγάινη ειεγθηηθνί θαη ζπκβνπιεπηηθνί νίθνη, δηθεγνξηθά γξαθεία, θιπ.  
 

Γηα ηελ επηηπρία ηνπ Έξγνπ, ε Κπβέξλεζε ζα κειεηήζεη ην ελδερόκελν παξνρήο δηαθόξσλ 

θηλήηξσλ ηόζν ζε ζηξαηεγηθνύο επελδπηέο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ ΔΣΠ όζν θαη ζε επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνύο, πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ζην Πάξθν.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα πην θάησ: 
 

(α) Δπλντθό θνξνινγηθό θαζεζηώο ζε δξαζηεξηόηεηεο έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη 

θαηλνηνκίαο. 

(β) Δπέιηθηεο δηαδηθαζίεο θαη κνξθέο εξγνδόηεζεο ηόζν ζε Κύπξηνπο πνιίηεο θαη πνιίηεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο όζν θαη ζε πνιίηεο από ηξίηεο ρώξεο. 

(γ) Πξνηεξαηόηεηα, δηεπθνιύλζεηο θαη επειημία από πιεπξάο ηεο Κπβέξλεζεο πξνο ηνπο 

επελδπηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνύο/έλνηθνπο πνπ ζα είλαη εληαγκέλνη ζην 

Πάξθν, όζνλ αθνξά θξαηηθέο δηαδηθαζίεο, αδεηνδνηήζεηο θιπ. 
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Η Γεληθή Πεξηγξαθή/Πιαίζην Αλαθνξάο, ην Έληππν Καηαξράο Γήισζεο Δλδηαθέξνληνο 

από Δπηρεηξήζεηο/Οξγαληζκνύο θαζώο θαη ην Έληππν Καηαξράο Γήισζεο Δλδηαθέξνληνο 

από Δπελδπηέο, είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, 

Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ (http://www.mcit.gov.cy) ή κπνξνύλ λα παξαιεθζνύλ από ηα 

γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ, ζηε δηεύζπλζε Αλδξέα Αξανύδνπ 

13-15, 1421 Λεπθσζία.  Ο θάζε ελδηαθεξόκελνο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη θαη απνζηείιεη 

ηόζν ζε έληππε, όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή USB) ηα ζρεηηθά Έληππα Καηαξράο 

Γήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαζώο επίζεο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο, εηζεγήζεηο 

θ.ά. πνπ ζεσξεί ρξήζηκα.   

 

Σηην πεπίπηωζη ενδιαθεπομένων Επισειπήζεων/Οπγανιζμών (Ενοίκων), όπωρ 

θαίνεηαι ζηην παπάγπαθο (i) πιο πάνω, ζην ζηάδην απηό, θαινύληαη λα δειώζνπλ ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα ήζειαλ λα αλαπηύμνπλ ζην ΔΣΠ θαη ην κέγεζνο ησλ αλαγθώλ ηνπο 

ζε ηεηξαγσληθά κέηξα.  Δπηπξόζζεηα, νη ελδηαθεξόκελνη, παξαθαινύληαη λα θάλνπλ 

νπνηεζδήπνηε άιιεο εηζεγήζεηο ζεσξήζνπλ ρξήζηκεο γηα ηελ θαηάιιειε αλάπηπμε, 

εγθαηαζηάζεηο, δξαζηεξηόηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ ΔΣΠ. 

 

Σηην πεπίπηωζη ενδιαθεπόμενων Επενδςηών, όπωρ θαίνεηαι ζηην παπάγπαθο (ii) 

πιο πάνω, ζην ζηάδην απηό, θαινύληαη λα αλαθεξζνύλ ζηελ ηερλνγλσζία, ηελ πείξα, θαη 

ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπο ζε ζπλαθή έξγα κε επηζηεκνληθά ηερλνινγηθά πάξθα/αλαπηύμεηο θαη 

ππνβάινπλ ηηο πξνθαηαξηηθέο εηζεγήζεηο ηνπο γηα ηελ θαηάιιειε αλάπηπμε, εγθαηαζηάζεηο, 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ ΔΣΠ.  Οη ελδηαθεξόκελνη Δπελδπηέο, θαινύληαη επίζεο 

λα ππνβάινπλ ελδεηθηηθά  νηθνλνκηθά θαη αλαπηπμηαθά πιάλα γηα ηα επόκελα 3-10 έηε γηα 

ην ΔΣΠ.  Δπηπξόζζεηα, νη πην πάλσ ελδηαθεξόκελνη, παξαθαινύληαη λα θάλνπλ 

νπνηεζδήπνηε άιιεο εηζεγήζεηο ζεσξήζνπλ ρξήζηκεο.  

 

Οη ελδηαθεξόκελνη Δπελδπηέο, Δπηρεηξήζεηο, Οξγαληζκνί, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα 

Έληππα Καηαξράο Γήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηα πξόζζεηα ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο, 

εηζεγήζεηο ζε ζθξαγηζκέλν θιεηζηό θάθειν ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κέζα ζην 

θνπηί πξνζθνξώλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, 

Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ ζηελ θεληξηθή δηεύζπλζε Αλδξέα Αξανύδνπ 6, 1421 

Λεπθσζία, ην αξγόηεξν κέρξη ηε Γεπηέξα 10 Μαξηίνπ 2014 θαη ηνπηθή ώξα 12:00 κεζεκέξη.  

ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ θαθέινπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν απνδέθηεο ηνπ θαθέινπ, 

δειαδή ν Πξόεδξνο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Δπηζηεκνληθνύ 

Σερλνινγηθνύ Πάξθνπ – Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ, 

θαζώο θαη ν ηίηινο πνπ θαίλεηαη ζηηο πην πάλσ παξαγξάθνπο (i) ή (ii), αλάινγα κε ην 

ελδηαθέξνλ.  Δάλ ν ίδηνο Δπελδπηήο, Δπηρείξεζε, Οξγαληζκόο, ελδηαθέξεηαη θαη γηα ηηο δύν 

πεξηπηώζεηο Καηαξράο Γειώζεηο Δλδηαθέξνληνο πνπ θαίλνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (i) θαη 

(ii) πην πάλσ, ηόηε ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία ζε μερσξηζηνύο 

θαθέινπο κε ηνπο αληίζηνηρνπο μερσξηζηνύο ηίηινπο.   

 

Γηα νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο ή/θαη εξσηήζεηο, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ  

θ. Σδόδεθ Πειεθάλν, Λεηηνπξγό Βηνκεραληθώλ Δθαξκνγώλ, ζην Τπνπξγείν, ηει. 00357-

22409335/365/311, θαμ 00357-22375735, ει.ηαρ. jpelekanos@mcit.gov.cy ή ζηνλ  

http://www.mcit.gov.cy/
mailto:jpelekanos@mcit.gov.cy
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θ. Υαξάιακπν Υαξαιάκπνπο, Γηεπζπληή Τπεξεζίαο Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο θαη 

Τπεξεζίαο Αληαγσληζκνύ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηώλ, ζην Τπνπξγείν, ηει.00357-

22867238/100, θαμ 00357-22376493, ει.ηαρ. bcharalambous@mcit.gov.cy.  
 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ε παξνύζα αλαθνίλσζε δελ απνηειεί δηαδηθαζία πξνζθνξώλ θαη δελ 

είλαη δεζκεπηηθή γηα θαλέλα από ηα ελδηαθεξόκελα ή/θαη εκπιεθόκελα κέξε.  Απνηειεί κηα 

θαηαξρήλ πξνζπάζεηα δηεξεύλεζεο ζρεηηθνύ ελδηαθέξνληνο, δπλαηνηήησλ θαη εηζεγήζεσλ.  

Tα νπνηαδήπνηε ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο, εηζεγήζεηο θ.ά. πνπ ζα ππνβιεζνύλ, ζα 

δηαηεξεζνύλ εκπηζηεπηηθά.  Αλ σο απνηέιεζκα ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο (Καηαξράο 

Γήισζε Δλδηαθέξνληνο) πξνθύςεη ελδηαθέξνλ από ηελ αγνξά, ηόηε ε Κπβέξλεζε ζα 

πξνθεξύμεη δηαγσληζκό κε αληηθείκελν ηε ζύλαςε ζύκβαζεο κε επελδπηή γηα δηάζεζε ηεο 

γεο πνπ έρεη απαιινηξησζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεληαθώκνπ ζηελ επαξρία Λεκεζνύ γηα 

δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΔΣΠ.  
 

 

 

 

 

Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Σερλνινγηθνύ Πάξθνπ ηεο Κύπξνπ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

 

 

Γεθέκβξηνο, 2013 
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