
 

 
 
Επικοινωνία:  
Γραφείο Επικοινωνίας 
Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Τηλ. 22894304 
ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy  
ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr  

 

 

 
Τετάρτη, 8 Mαρτίου 2017 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜμΕ)  

Ο Πρύτανης και ο Υπουργός Οικονομικών υπέγραψαν σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας  

 

 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστήμιου 

Κύπρου και του Υπουργείου Οικονομικών με σκοπό 

την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης νεοσύστατων 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) ως 

καινοτόμων, υπέγραψαν την Τετάρτη, 8 Μαρτίου 

2017 ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Χριστοφίδης και ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χάρης 

Γεωργιάδης.  

 

Συγκεκριμένα, το Μνημόνιο Συνεργασίας προνοεί ότι η διαδικασία με την οποία θα αξιολογείται και θα 

συστήνεται όταν κι όπου απαιτείται, στη Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών,  ο χαρακτηρισμός ή μη 

μιας επιχείρησης ως «καινοτόμος μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜμΕ)», αρχίζει με την υποβολή 

ολοκληρωμένης αίτησης η οποία θα περιλαμβάνει ανάλυση της αγοράς και του προτεινόμενου 

προϊόντος ή υπηρεσίας. Η σχετική αξιολόγηση θα γίνεται στη βάση επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο θα 

υποβάλλεται μαζί με τη σχετική αίτηση. 

 

Σε δηλώσεις μετά την τελετή υπογραφής, που έλαβε χώρα στο Υπουργείο Οικονομικών, ο αρμόδιος 

Υπουργός κ. Χάρης Γεωργιάδης χαρακτήρισε σημαντικό το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο, όπως 

υπογράμμισε, θα επιτρέψει στο Υπουργείο Οικονομικών, βασιζόμενο στις υπηρεσίες και στην εργασία 
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του Πανεπιστημίου Κύπρου «να αξιολογούμε τις αιτήσεις από καινούριες επιχειρήσεις που θα 

θεωρούνται ως καινοτόμες και θα διεκδικούν αυτό το πολύ σημαντικό φορολογικό κίνητρο», το οποίο 

μπορεί να φθάνει μέχρι και το 50% του εισοδήματος. «Η προώθηση, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

και κυρίως της καινοτομίας αποτελεί βασικό στόχο της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτός είναι ο τρόπος που 

θα διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός νέου πιο βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης για 

τον τόπο μας», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.  

 

Όπως σημείωσε ο Υπουργός Οικονομικών, η σημερινή 

υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί ένα 

πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας και σύμπραξης 

του κράτους, της κυβέρνησης με το μεγάλο 

Πανεπιστήμιο του τόπου μας, για την πρακτική 

υλοποίηση και εφαρμογή ενός πολύ στοχευόμενου και 

σημαντικού σχεδίου φορολογικών κινήτρων που θα 

ενθαρρύνει και θα ενισχύσει την καινοτόμο επιχειρηματικότητα στον τόπο μας. 

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης εξέφρασε τις 

ευχαριστίες του προς την Πολιτεία και ιδιαίτερα προς το Υπουργείο Οικονομικών και τον αρμόδιο 

Υπουργό για τη στήριξή του προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά κυρίως για αυτή τη νέα πολιτική, όπως 

είπε,  σχετικά με τη μετατροπή της οικονομίας σε μια οικονομία γνώσης, καινοτομίας, σε μια οικονομία 

που σχετίζεται με το καινούριο. 

 

Ο κ. Χριστοφίδης τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο βρίσκεται δίπλα στην Πολιτεία σε κάθε προσπάθεια που 

έχει σχέση με αυτή την κατεύθυνση, γιατί, όπως εξήγησε «το Πανεπιστήμιο Κύπρου σκέφτεται πάρα πολύ 

και τους αυριανούς του απόφοιτους. Σκεφτόμαστε όλα αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία θέλουν να 

δημιουργήσουν το καινούριο, θέλουν να κάνουν τη δική τους εταιρεία –υψηλής τεχνολογίας για 

παράδειγμα- και ακριβώς μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας θα βρούμε τους τρόπους για να μπορούν 

αυτά τα παιδιά να έχουν εκείνη τη στήριξη. Στην ουσία προτείνουμε στην κοινωνία ένα καινούριο μοντέλο 

ανάπτυξης, έναν καινούριο ενάρετο κύκλο ανάπτυξης». 

 

 

 

 


