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A. 26η ΕΣΗΙΑ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΡΟΤΜ 

 

Σο Τπουργείο Οικονομικών, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανάληψη της 

διοργάνωσης της 26ης Ετήσιας υνέλευσης και του Επιχειρηματικού Υόρουμ της Ευρωπαϊκής Σράπεζας 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης [ΕΣΑΑ], στις 9-11 Μαΐου 2017, στη Λευκωσία. Πρόκειται για ένα 

γεγονός εξαιρετικής σημασίας που αναμένεται να προβάλει σημαντικά τον τόπο μας ως ένα σταθερό 

και ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Ο Τπουργός Οικονομικών, ο οποίος έχει θέσει υπό την αιγίδα του 

την όλη διοργάνωση, υπέγραψε Μνημόνιο υναντίληψης με την ΕΣΑΑ στις 24 Ιανουαρίου του 2017, 

ημερομηνία ορόσημο για την ουσιαστική έναρξη των ενεργειών προώθησης της υνέλευσης.  

 

 

 

Η ΕΣΑΑ αποτελεί ένα διεθνή χρηματοδοτικό οργανισμό, με μετοχικό κεφάλαιο στο οποίο έχουν 

συνεισφέρει 65 χώρες μέλη, η Ευρωπαϊκή Σράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. H ΕΣΑΑ 

διατηρεί στενό πολιτικό διάλογο με τις κυβερνήσεις και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών 

για την προώθηση κοινών στόχων, οι οποίοι επικεντρώνονται στην προώθηση της ανάπτυξης και της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας, κυρίως στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και της  Κεντρικής Ασίας, των 

Δυτικών Βαλκανίων και της Νότιας και της Ανατολικής Μεσογείου. ε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, 

επενδύουν σε αναπτυξιακά έργα, συμμετέχουν σε διαλόγους πολιτικής και παρέχουν τεχνογνωσία που 

ενισχύει την καινοτομία και την προαγωγή βιώσιμων οικονομιών και ανοικτών αγορών χωρίς 

στρεβλώσεις.  

 

 

 

Πρώτο Ετήσιο Συνέδριο 
ενός Διεθνούς 

Χρηματοοικονομικού 
Οργανισμού στο νησί 

μας! 

Προβολή της χώρας 
ως επιχειρηματικό, 

επενδυτικό και 
τουριστικό κέντρο! 

Επίσημος 
διοργανωτής, το 

Υπουργείο 
Οικονομικών! 
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H Ετήσια υνέλευση περιλαμβάνει: 

 Ση συνάντηση του υμβουλίου των 

Διοικητών, κατά την οποία  λαμβάνονται 

στρατηγικές αποφάσεις  σε σχέση με τις 

πολιτικές και τη λειτουργία της Σράπεζας.  

 

 

 Σο Επιχειρηματικό Υόρουμ [Business 

Forum] το οποίo προσφέρει τη 

δυνατότητα προβολής της ΕΣΑΑ  ως 

μέσο για την προώθηση της ανάπτυξης 

και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, με 

απώτερο σκοπό την επίτευξη συνθηκών 

ελεύθερης και ανταγωνιστικής 

οικονομίας. Σο Επιχειρηματικό Υόρουμ 

αποτελείται από Discussion Panels, 

Networking Events  και  Investment 

Outlook Sessions. 

 Σο «Host Country Investment Outlook 

session [HCIOs]», μέσα από το οποίο θα 

δοθεί η δυνατότητα να προβληθεί η 

χώρα μας ως ελκυστικός επενδυτικός 

προορισμός και να παρουσιάσει τις 

επενδυτικές ευκαιρίες, σε διάφορους 

τομείς της οικονομίας. Σο HCIOs, θα 

πραγματοποιηθεί στις 11/5/2017 από τις 

09:00 μέχρι τις 10:30. 

 

 υναφείς Εκδηλώσεις όπως τα EBRD 

Annual Donor Meetings και το Trade 

Facilitation Programme.  

 

 Πρόγραμμα της Κοινωνίας των Πολιτών, 

το οποίο έχει ως στόχο να διευκολύνει τη 

συζήτηση μεταξύ της ΕΣΑΑ και              

της Κοινωνίας των Πολιτών. 

 

 

Το απόγευμα/βράδυ της 10ης Μαΐου 2017, ο Υπουργός Οικονομικών, θα παραχωρήσει εκδήλωση σε 

όλους τους συμμετέχοντες, στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου 1 . Στην εκδήλωση, θα δοθεί πολιτιστική 

παράσταση από τους διεθνούς φήμης Κύπριους καλλιτέχνες, βαρύτονο, Κύρο Πατσαλίδη και τη 

σοπράνο Ζώη Νικολαϊδου και θα ακολουθήσει δεξίωση με κυπριακά εδέσματα.   

 

 

Παράλληλα, το Τπουργείο Οικονομικών με την υποστήριξη του Κυπριακού Οργανισμού Σουρισμού, θα 

παρέχει πολιτιστικό πρόγραμμα διάρκειας 1 1/2 ημέρας στις συζύγους των Διοικητών της ΕΣΑΑ και 

άλλων Τψηλόβαθμων Αξιωματούχων. Σο πρόγραμμα θα τελεί υπό την αιγίδα της συζύγου του 

Τπουργού Οικονομικών, κας Εύας Γεωργιάδη και της συζύγου του Προέδρου της ΕΣΑΑ, Δρ. Mari Sako.   

 

 

                                                                 
1
 Σε περίπτωςη δυςμενών καιρικών ςυνθηκών, η εκδήλωςη θα πραγματοποιηθεί ςτην Πφλη Αμμοχώςτου, ςτη Λευκωςία. 
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B. ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπροσώπους εγχώριων και διεθνών επιχειρηματικών,  

χρηματοοικονομικών οργανισμών από τον τραπεζικό και ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα. Επίσης, 

συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι  από: 

 Κυβερνήσεις και τις αντιπροσωπείες τους από 65 χώρες 

 Εγχώριες  και διεθνείς οντότητες, όπως: 

o Οίκοι  παροχής Λογιστικών, Ελεγκτικών και Υορολογικών Τπηρεσιών 

o Οίκοι/Γραφεία Νομικών υμβούλων  

o Διαχειριστές Επενδυτικών Σαμείων  

o Επενδυτικές Σράπεζες, Πιστωτικά Ιδρύματα και Εταιρείες Παροχής Φρηματοοικονομικών 

Τπηρεσιών  

 Διεθνή και Εγχώριο Σύπο 

 Μη-κυβερνητικές Οργανώσεις/Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών 

 

Γ. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ/ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Σο Τπουργείο Οικονομικών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 

παροχή Φορηγίας για κάλυψη υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνίας, ως ακολούθως:   

I. Κατηγορία Τπηρεσιών Διαδικτύου 

 500 Mbps ελάχιστη σύγχρονη διεθνής πρόσβαση στο διαδίκτυο, με στατικές διευθύνσεις, στο 

υνεδριακό Κέντρο Υιλοξενία, από τις 28 Απριλίου 2017 μέχρι τις 12 Μαΐου 2  2017 

συμπεριλαμβανομένων. Η εν λόγω υπηρεσία χρειάζεται να γίνει από 2 παρόχους 

ταυτόχρονα.  

 

II. Κατηγορία Τπηρεσιών Σηλεπικοινωνίας 

Α. Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 

 200 απλές κινητές συσκευές με δυνατότητα πραγματοποίησης τοπικών και διεθνών 

κλήσεων και αποστολή γραπτών μηνυμάτων3. 

 Καταχώρηση 200 τηλεφωνικών επαφών στην κάρτα μνήμης της κάθε τηλεφωνικής 

συσκευής, οι οποίες θα αντιστοιχούν σε κάθε τηλεφωνικό αριθμό που θα δοθεί. 

 ύνδεση με πρόγραμμα συμβολαίου από τις 15 Απριλίου 2017 μέχρι τις 15 Μαΐου 2017. 

 Δωρεάν κάλυψη όλων των τοπικών κλήσεων και μηνυμάτων προς όλα τα δίκτυα και 

χρέωση των διεθνών κλήσεων μόνο. 

 Παροχή πληροφόρησης στους λογαριασμούς για τις χρεώσεις σε διεθνείς κλήσεις. 

 

 

                                                                 
2
 Η υπηρεςία δφναται να χρειαςτεί να εγκαταςταθεί μία εβδομάδα προηγουμζνωσ για πραγματοποίηςη ελζγχου.  

3
 Η παράδοςη των ςυνδεδεμζνων τηλεφώνων θα πρζπει να γίνει το αργότερο μζχρι τισ 15 Απριλίου 2017. 
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Β. Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας 

 Παραχώρηση γραμμής PRI ISDN από διαφορετική όδευση με την υφιστάμενη. 

Δ. ΟΥΕΛΗ ΦΟΡΗΓΩΝ 

Α. Πακέτο 1 - Φορηγός παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνίας   

     [Host Internet & Telecommunications Supporter] 

 

 υμπερίληψη στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί για προβολή της Διοργάνωσης 

(http://ebrdam2017.mof.gov.cy) η οποία είναι συνδεδεμένη με την αντίστοιχη ιστοσελίδα της 

ΕΣΑΑ (https://am2017.ebrd.com/annualmeeting/2017/display.php?view=66): 

o του λογότυπου του οργανισμού  

o της ιστοσελίδας του οργανισμού και  

o ενημερωτικού ηλεκτρονικού φυλλαδίου (μέγιστος αριθμός σελίδων 10)  

 Διαφημίσεις σε πινακίδες και τηλεοράσεις LED σε επιλεγμένες στάσεις λεωφορείων στη 

Λευκωσία και Λάρνακα 

 2 Δωρεάν υμμετοχές (αξίας £800 στερλινών η κάθε μία) στην Ετήσια υνέλευση και το 

Επιχειρηματικό Υόρουμ 

 

Β. Πακέτο 2 - Φορηγός παροχής υπηρεσιών διαδικτύου  

    [Host Internet Supporter] 

 

 υμπερίληψη στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί για προβολή της Διοργάνωσης 

(http://ebrdam2017.mof.gov.cy) η οποία είναι συνδεδεμένη με την αντίστοιχη ιστοσελίδα της 

ΕΣΑΑ (https://am2017.ebrd.com/annualmeeting/2017/display.php?view=66): 

o του λογότυπου του οργανισμού  

o της ιστοσελίδας του οργανισμού και  

o ενημερωτικού ηλεκτρονικού φυλλαδίου (μέγιστος αριθμός σελίδων 10)  

 Διαφημίσεις σε τηλεοράσεις LED σε επιλεγμένες στάσεις λεωφορείων στη Λευκωσία και 

Λάρνακα 

 1 Δωρεάν υμμετοχή (αξίας £800 στερλινών) στην Ετήσια υνέλευση και το Επιχειρηματικό 

Υόρουμ 
 

E. ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΓΩΝ 

 

Οι Φορηγοί σε Είδος,  θα επιλεγούν με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:  

 

 Οι ενδιαφερόμενοι χορηγοί θα πρέπει να παρέχουν τόσο υπηρεσίες διαδικτύου όσο και 

υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, στην Κύπρο.  

 

http://ebrdam2017.mof.gov.cy/
https://am2017.ebrd.com/annualmeeting/2017/display.php?view=66
http://ebrdam2017.mof.gov.cy/
https://am2017.ebrd.com/annualmeeting/2017/display.php?view=66
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 Οι χορηγοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν το πλήρες πακέτο ωφελημάτων [αρ. 1], 

καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και για τις δύο κατηγορίες χορηγιών σε είδος.  

 

 Οι χορηγοί που ενδιαφέρονται για το πακέτο αρ. 2, καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μόνο 

για την κατηγορία υπηρεσιών διαδικτύου.  

 

 ε περίπτωση που υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος πέραν του ενός παρόχου και για τις δύο 

κατηγορίες, η επιλογή θα γίνει από το Τπουργείο Οικονομικών αποκλειστικά με βάση το χρόνο 

υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και οι Φορηγοί είναι υπόχρεοι να την αποδεκτούν.  

 

 

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι, πέρα από τις χορηγίες σε είδος, το Τπουργείο Οικονομικών έχει 

αποδεχθεί και Φρηματικές Φορηγίες, οι οποίες διακρίνονται σε: Main Host Sponsor, Host Reception 

Partner και Host Supporters και προέρχονται από τον τραπεζικό τομέα, λογιστικά/ ελεγκτικά γραφεία και 

δικηγορικά γραφεία. Μια σειρά από δικαιώματα / οφέλη θα παραχωρηθούν στους εν λόγω χορηγούς 

ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν.  

 

 

Σ. ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με: 

κα. Μαρία Μακκούλη 

Διεύθυνση τρατηγικής, υντονισμού και Επικοινωνίας 

Τπουργείο Οικονομικών 

Σηλ.: +357 22601124 

Ηλ. Διεύθυνση: mmakkouli@tax.mof.gov.cy   

mailto:mmakkouli@tax.mof.gov.cy

