
 
 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
T: +357 22889800 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy 

Λευκωσία, 18 Μαρτίου 2021 
 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 
ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

 ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 
Κύριοι/ες, 
 
Tο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διενήργησε διαγωνισμό για την αγορά 
υπηρεσιών με σκοπό την πραγματοποίηση μελέτης για την «ενίσχυση της εξαγωγικής 
δραστηριότητας των τεσσάρων κυριότερων προϊόντων της Κύπρου». Με βάση στοιχεία που έχει 
στη διάθεση της η Υπηρεσία Εμπορίου τα τέσσερα κυριότερα εξαγωγικά προϊόντα της Κύπρου,  
διαχρονικά και στη βάση των στατιστικών του 2019 , είναι (α) τα φαρμακευτικά, (β) τα τυροκομικά, 
(γ) οι πατάτες και (δ) οι φρέσκοι χυμοί.  
 
Βασική επιδίωξη του έργου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2ου εξαμήνου του 
2021, είναι η  ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας των κυπριακών επιχειρήσεων. Το 
έργο έχει ανατεθεί από την Υπηρεσία Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας μετά από την υπό αναφορά διαδικασία στην εταιρεία PricewaterhouseCoopers Ltd 
(PWC).  
 
Η στρατηγική για την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας των κύριων προϊόντων θα στοχεύει 
στη χαρτογράφηση των κυριότερων δυσκολιών, εμποδίων, ευκαιριών και προοπτικών που 
αντιμετωπίζουν κατά την εμπορία τους τα βασικότερα εξαγωγικά προϊόντα της Κύπρου. Μέσα από 
το έργο, θα παρέχονται οι στρατηγικές κατευθύνσεις για στοχευμένη και αποτελεσματική 
ευθυγράμμιση των πολιτικών που εφαρμόζει το κράτος στον τομέα του αντικειμένου της σύμβασης 
με το επιχειρηματικό περιβάλλον.  
 
To KEBE προτρέπει τα μέλη του που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους τομείς, να 
συμβάλουν με την παρέμβαση και την συμμετοχή τους στην προσπάθεια αυτή. Συγκεκριμένα, για 
επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, η συμμετοχή  όλων των ενδιαφερομένων  κατά τη διάρκεια 
του έργου για καταγραφή των κυριότερων απόψεων και εισηγήσεων, των αδύναμων και δυνατών 
σημείων, των πιθανών απειλών και των ευκαιριών που θα  μπορούσαν δυνητικά να αναπτυχθούν σε 
τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθεί η μελέτη για την κατάρτιση ενός μελλοντικού 
επιχειρηματικού σχεδίου κρίνεται ως απαραίτητη. 
 
Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στη μελέτη, παρακαλώ σημειώστε τα στοιχεία σας ΕΔΩ 
μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021. Στη συνέχεια σύμβουλοι της εταιρείας 
PricewaterhouseCoopers Ltd θα επικοινωνήσουν μαζί σας για τη διευθέτηση συνέντευξης. Οι 
συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της 
πανδημίας Covid-19 μέχρι τις 16/04/2021 και θα έχουν διάρκεια περίπου μιας ώρας. Παρακαλώ 
σημειώστε πως θα ενημερωθείτε για το ακριβές περιεχόμενο της συζήτησης πριν την 
προκαθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της συνέντευξης σας από την εταιρεία PwC. 
 
Ευελπιστούμε στην θετική ανταπόκρισή σας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο και 
τη συμμετοχή σας.  
 
Με εκτίμηση,  
 
Ανδρέας Ανδρέου 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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