
                                              

 
Λευκωσία, 15 Ιανουαρίου 2014 

 
 

ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΘΕΜΑ: Δήλωση Ενδιαφέροντος για το Τεχνολογικό Πάρκο 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει 
προχωρήσει τις διαδικασίες για τη δημιουργία του Επιστημονικού 
Τεχνολογικού Πάρκου στην περιοχή Πεντακώμου της επαρχίας 
Λεμεσού. 
 
Σε αυτή τη φάση ζητείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις, 
είτε για εγκατάσταση είτε για να αναλάβουν τη δημιουργία και 
λειτουργία του Τεχνολογικού Πάρκου. 
 
Συνημμένα μπορείτε να βρείτε την επεξηγηματική ανακοίνωση του 
Υπουργείου.  Όλα τα άλλα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mcit.gov.cy  στη στήλη με τα 
τελευταία νέα (ημερομηνία 18/12/2013).  Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη 
πληροφορία παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τον αρμόδιο λειτουργό 
κ. Τζόζεφ Πελεκάνο στο τηλέφωνο 22-409335. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
/ΜΚ. 
__________________________________________________________________

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. + 357-22889800, Φαξ. +357-22665685, E-mail:meropi@ccci.org.cy 
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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, θαμ 00357-22375735, ει.ηαρ. jpelekanos@mcit.gov.cy ή ζηνλ θ. Υαξάιακπν 

http://www.mcit.gov.cy/
mailto:jpelekanos@mcit.gov.cy
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Υαξαιάκπνπο, Γηεπζπληή Τπεξεζίαο Σερλνινγίαο, ηει.00357-22409310, ηει.00357-

22867238, θαμ 00357-22375735, 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 

Τ.Δ.Δ.Β.&Σ.: 6.9.2.2.8 

mailto:bcharalambous@mcit.gov.cy
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A N N O U N C E M E N T 

Creation of the Cyprus Science Technology Park, 

 

in the Pentakomo area of the Limassol District 

 

Initial Expression of Interest 
 

The Government of the Republic of Cyprus, within the framework of its efforts to promote the 

creation of the Cyprus Science Technology Park (STP) for development purposes in the 

Pentakomo area, Limassol district, invites interested parties for an Initial Expression of Interest  

regarding the following:   
 

(i) Initial Expression of Interest from Enterprises/Organizations that wish to be 

accommodated and develop activities in the STP. 
 

(ii) Initial Expression of Interest from Investors that wish to undertake the 

establishment and operation of the STP. 
 

The Government of Cyprus has decided the creation of the Science Technology Park (STP) in 

the form of a Knowledge Park with the scope of promoting research, innovation and technology 

in order to enhance the entrepreneurial and industrial development of Cyprus and its 

transformation into a regional research and innovation center that will contribute to the 

differentiation of the economy.  

 

The STP will accommodate knowledge intensive enterprises/organizations and applied 

research centers both local and foreign, that will promote applied research and innovation for 

the development of competitive innovative products and services.  Among the accommodated 

enterprises there will be ICT based companies, offering services in information and 

communication, consultants, law firms, etc.  

 

The Government of Cyprus will consider the following incentives for enterprises/ organizations 

that will be accommodated in the STP or investors that will undertake its development and 

operation: 

(a) Favorable tax scheme for research, innovation and technology development activities. 

(b) Flexible procedures and employment status for Cypriot, EU or third country citizens. 

(c) Priority and flexibility will be given to the investors, enterprises/organizations/tenants of 

the STP regarding government procedures, issue of licenses, etc. 

 

The General Description/Frame of Reference, the Form for the Initial Expression of Interest 

from Enterprises, Organizations, as well as the Form for the Initial Expression of Interest from 

Investors, are available on the website of the Ministry of Energy, Commerce, Industry and 

Tourism (http://www.mcit.gov.cy) or can be obtained from the Technology Service of the 

Ministry, at Andreas Araouzou Street, Number 13-15, 1421 Nicosia.  Each interested party 

must fill and send the relevant Forms in both printed and electronic form (CD or USB) and 

include any other information, suggestions, etc. that might be considered useful. 
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Interested Enterprises, Organizations (Τenants), regarding paragraph (i) above, at this 

stage, are called to indicate the activities they would like to develop in the STP and the size of 

their needs in square meters.  Additionally, the above interested parties, are kindly requested 

to make any other suggestions they consider useful for the suitable development, facilities, 

activities and operations of the STP. 
 

Interested Investors, regarding paragraph (ii) above, at this stage, are called to indicate 

their areas of expertise, know-how, experience, possible expertise and 

collaborations/associates/partnerships for projects and developments related to science and 

technology parks and submit their suggestions for the suitable development, facilities, activities 

and operations of the STP.  Interested Investors are also called to submit preliminary/basic 

financial and development plans for the next 3-10 years.  Additionally, the above interested 

parties, are requested to make any other suggestions they consider useful.  
 

Interested Investors, Enterprises, Organizations should submit their interest in a sealed 

envelope and place it in the tender box situated at the main entrance of the Ministry of Energy, 

Commerce, Industry and Tourism, at Andreas Araouzou 6, 1421 Nicosia, the latest by Monday 

10 March 2014 at 12:00 noon, local time. The outer side of the envelope, should bear clearly 

the recipient's name, i.e. the Chairman of the Committee for the Development of the Science 

Technology Park – Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism and the title 

appearing in the cases shown in paragraphs (i) or (ii) above, depending on the interest 

expressed.  If the same party is interested for both cases of Initial Expression of Interest shown 

in paragraphs (i) and (ii) above, then all material must be submitted/included in separate 

sealed envelopes, with the corresponding individual titles. 
 

For any clarifications and/or questions, you may communicate with Mr. Joseph Pelekanos, 

Industrial Extension Officer at the Ministry, tel.00357-22409335, fax.00357-22375735, e-mail 

jpelekanos@mcit.gov.cy or Mr. Charalambos Charalambous, Director of Technology Service, 

tel.00357-22409310, tel.00357-22867238, fax.00357-22375735, e-mail 

bcharalambous@mcit.gov.cy.   
 

It is noted that this announcement does not constitute a tendering procedure and is not binding 

for any of the interested and/or involved parties.  It is an initial attempt to explore potential 

interest, capacities and to seek for suggestions.  Any forms, data, information, suggestions, 

etc. that will be submitted, will be handled as confidential.  If appropriate interest is shown, as a 

result of the present procedure (Initial Expression of Interest), the Government will announce a 

tender procedure with the objective to formulate a contract with investor(s), for the 

establishment and operation of the STP, at the relevant expropriated land in the Pentakomo 

area of Limassol District. 

Committee for the Development of the Cyprus Science Technology Park  

MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM 

 

December, 2013 MECIT File Num.: 6.9.2.2.8 

mailto:bcharalambous@mcit.gov.cy
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