
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Ομιλία Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, κ. Σπύρου 

Κόκκινου, στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της πορείας 

υλοποίησης του έργου εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης του 

Τμήματος, την Τετάρτη 1η Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Αγαπητοί Εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 

Κύριε Γενικέ, 

Αγαπητοί συνεργάτες, 

Με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω σε αυτή τη συνέντευξη τύπου για 

την παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του έργου του εκσυγχρονισμού 

των δύο Κλάδων του Τμήματος. Αποτελεί, πρέπει να σημειώσω, την 

πρώτη από μία σειρά συνεντεύξεων, ημερίδων και παρουσιάσεων που θα 

ακολουθήσουν για σκοπούς προβολής της νέας εταιρικής εικόνας του 

Τμήματος, το οποίο τα τελευταία δυόμισι χρόνια διανύει μία περίοδο 

μεγάλων αλλαγών. 
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Όπως πολύ σωστά ανέφερε ο κύριος Γενικός, απώτερος σκοπός του 

έργου αυτού είναι η δημιουργία μίας αποτελεσματικής, γρήγορης και 

σύγχρονης υπηρεσίας, η οποία θα έχει ως σημείο αναφοράς τους εξής 

στρατηγικούς στόχους: 

i. Αύξηση της αποδοτικότητας και παροχή γρήγορων και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών στους χρήστες, 

ii. Απλοποιημένες διαδικασίες, βασιζόμενες σε βέλτιστες πρακτικές, 

iii. Δημιουργία Paperless Office, και 

iv. Αυτοματοποίηση των διαδικασιών. 

Το έργο της μεταρρύθμισης καθεαυτό βασίζεται στους εξής 6 βασικούς 

πυλώνες: 

i.Επικαιροποίηση του Μητρώου Εταιρειών,  

ii.Ενδυνάμωση και εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, 

iii.Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

iv.Ανασχεδιασμό των Επιχειρησιακών Διαδικασιών, 

v.Αναδιοργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού, και  
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vi. Μεταστέγαση Τμήματος. 

Όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε, τα τελευταία δύο χρόνια έχει ξεκινήσει 

εκστρατεία για την επικαιροποίηση του Μητρώου εταιρειών και τη 

συμμόρφωση των εταιρειών με τις νομικές τους υποχρεώσεις. Στόχος 

είναι, η διασφάλιση της επαρκούς και ακριβής πληροφόρησης σε ό,τι 

αφορά στα στοιχεία των οργανισμών που είναι εγγεγραμμένοι στο 

Μητρώο του Τμήματος. Στα πλαίσια αυτά, διεκπεραιώθηκαν 40.000 

εκκρεμή έγγραφα, για την περίοδο 2005 - 2014, καταχωρήθηκαν πάνω 

από 365.000 Ετήσιες Εκθέσεις και διαγράφηκαν πάνω από 57.500 

ανενεργείς εταιρείες. 

Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, το ποσοστό συμμόρφωσης των 

εταιρειών αυξήθηκε στο 86% έναντι του 23% που ήταν το 2013. 

Παράλληλα με τις πιο πάνω ενέργειες, το 2015 έγινε τροποποίηση της 

περί Εταιρειών νομοθεσίας, η οποία αποσκοπούσε, κυρίως, στην 

απλοποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, την ενδυνάμωση των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του Εφόρου Εταιρειών και στη διευκόλυνση 

της ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων. 
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Πέραν όμως των νομοθετικών αλλαγών, τα τελευταία δυόμισι χρόνια 

έγιναν, επίσης, πολλές αλλαγές σε θέματα ψηφιοποίησης και 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 2015 ολοκληρώθηκε η δημιουργία ενός 

πλήρους ηλεκτρονικού Μητρώου για κάθε ενεργό οργανισμό 

εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εταιρειών. Μέσα σε ένα χρόνο σαρώθηκαν 

πάνω από 295.000 φυσικοί φάκελοι ιδιωτικών εταιρειών, αλλοδαπών 

εταιρειών, εμπορικών επωνυμιών και Συνεταιρισμών, που αναλογούν σε 

περίπου 16 εκατομμύρια σελίδες. 

Επιπρόσθετα, αναγνωρίζοντας τις διευκολύνσεις που προσφέρει η 

δυνατότητα της ηλεκτρονικής καταχώρισης στην καθημερινότητα του 

ιδιωτικού τομέα, δόθηκε προτεραιότητα στην εισαγωγή νέων υπηρεσιών 

που προσφέρονται ηλεκτρονικά. 

Έτσι, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος προστίθενται σιγά σιγά, 

η καταχώριση της Ετήσιας Έκθεσης, η εγγραφή δημόσιας εταιρείας, 

εμπορικής επωνυμίας και συνεταιρισμού, βασικές αιτήσεις συνεταιρισμών, 

καθώς και η διαδικτυακή πληρωμή (on line) του Ετήσιου τέλους για όλα τα 

έτη. 
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Ως αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών παρατηρείται, σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη, αύξηση στην ηλεκτρονική καταχώριση της τάξης του 

184% για αλλαγές στα στοιχεία εταιρείας και 190% για εγγραφή νέας 

εταιρείας. 

Την ίδια στιγμή, ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

εισάγει για πρώτη φορά την ηλεκτρονική καταχώριση για βασικές αιτήσεις 

Εμπορικών Σημάτων, ενώ τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα του 

Κυπριακού Εθνικού Γραφείου ενσωματώνονται στο Designview, μία 

κεντρική πύλη πρόσβασης που επιτρέπει τη δωρεάν έρευνα σε όλα τα 

καταχωρημένα σχέδια και υποδείγματα, εθνικά και κοινοτικά, σε όλες τις 

επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 

Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι, 

Παράλληλα με τις πιο πάνω ενέργειες που έγιναν αμέσως αισθητές από 

τους χρήστες μας, πραγματοποιήθηκαν και άλλες δράσεις, όχι και τόσο 

αισθητές αλλά εξίσου, εάν όχι περισσότερο, σημαντικές. Αναθεωρήθηκαν 

όλες, σχεδόν, οι εσωτερικές διαδικασίες του Τμήματος με στόχο, ακριβώς, 

την απάλειψη διπλής εργασίας και των εργασιών μη προστιθέμενης αξίας, 

καθώς και την αυτοματοποίηση της εργασίας με την αξιοποίηση 

σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών. 
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Συγκεκριμένα, ανασχεδιάστηκαν 100 επιχειρησιακές διαδικασίες – 50 από 

κάθε Κλάδο – με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού και με τη συμβολή 

εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό. 

Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να γίνω λίγο πιο σαφής, επισημαίνοντας, 

με την επόμενη διαφάνεια (διαφάνεια 8) την απλοποίηση που 

επιτυγχάνεται σε κάποιες από τις υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα, στην 

εγγραφή εμπορικού σήματος η μείωση των βημάτων της διαδικασίας 

αγγίζει το 58%, ενώ στην ανανέωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εθνικών 

εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων, φθάνει το 97%. Όπως 

αντιλαμβάνεστε, αυτό συνεπάγεται μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης 

και, κατ’ επέκταση, αύξηση της αποδοτικότητας και παροχή γρήγορης και 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίας στους χρήστες. 

Ερχόμενοι, όμως, στο σήμερα, οφείλω να τονίσω ότι οι αλλαγές που 

τροχοδρομούνται εντός του 2017, σηματοδοτούν μία νέα εποχή για το 

Τμήμα. 

Στο επίκεντρο των αλλαγών αυτών είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένης 

λύσης συστήματος και για τους δύο Κλάδους του Τμήματος, η οποία: 

i. θα υποστηρίζει τη ροή των επιχειρησιακών διαδικασιών, 
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ii. θα εξασφαλίζει διαλειτουργικότητα και διασύνδεση με άλλες 

κυβερνητικές υπηρεσίες, φορείς και οργανισμούς, 

iii. θα βασίζεται στην αυτοματοποίηση ελέγχων/διαδικασιών, και 

iv. θα προωθεί την ηλεκτρονική καταχώριση εγγράφων, 

εξασφαλίζοντας, έτσι, τη δημιουργία περιβάλλοντος χωρίς χαρτί. 

Ήδη, στο παρόν στάδιο, υλοποιείται σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία για την 

καταγραφή των τεχνικών προδιαγραφών του εν λόγω συστήματος, ενώ ο 

διαγωνισμός και η υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξή του 

αναμένεται να ξεκινήσει περί τα τέλη του 2017, με χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης 3 χρόνια. 

Παράλληλα, αναπτύσσονται νέες, πελατοκεντρικές ιστοσελίδες, μία για 

κάθε Κλάδο, ικανές να υποστηρίξουν τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος, 

παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη κατά τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής μίας επιχειρηματικής οντότητας ή πνευματικού δικαιώματος και 

δημιουργώντας, ταυτόχρονα, κανάλια επικοινωνίας με τους χρήστες. 

Ο Κλάδος Εταιρειών, όπως μπορείτε να δείτε στην επόμενη διαφάνεια 

(διαφάνεια 11), αποκτά το δικό του λογότυπο, το οποίο συμβολίζει τον 

κύκλο ζωής μίας νομικής οντότητας, από την ίδρυσή της μέχρι τη 
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διαγραφή της. Θα αναγράφεται δε εφεξής σε όλα τα έντυπα, καθώς και 

στην ιστοσελίδα του Κλάδου. 

Στόχος των νέων, διαδραστικών, ιστοσελίδων, είναι να αναπτυχθούν με 

έμφαση στο περιεχόμενο και να είναι εύκολα προσαρμόσιμες αναλόγως 

του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα σε κινητά τηλέφωνα ή 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Επιπλέον, θα είναι συμβατές με όλα τα γνωστά προγράμματα πλοήγησης 

διαδικτύου (web browsers) και θα περιλαμβάνουν σελίδες μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook και Twitter. Τέλος, θα είναι 

εμπλουτισμένες με webfiling demos που θα καθοδηγούν το κοινό ως 

προς τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης. 

Για την καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωση των χρηστών μας, οι 

ιστοσελίδες μας έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διαθέτουν 

ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο και ηλεκτρονική εφημερίδα, στην οποία 

θα δημοσιεύονται όλες οι δραστηριότητες που αφορούν στον κύκλο ζωής 

μίας επιχειρηματικής οντότητας ή πνευματικού δικαιώματος, χωρίς να 

απαιτείται η δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Όπως βλέπετε, ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων έχει ολοκληρωθεί και 

αναμένεται να είναι διαθέσιμες περί τα τέλη του 2017, αρχές του 2018. 
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Την ίδια περίπου περίοδο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και η πλήρης 

αναθεώρηση των τελών του Κλάδου Εταιρειών, η οποία γίνεται σε 

κοστοστρεφή βάση. Καταργούνται τα κυμαινόμενα τέλη στην εγγραφή 

επιβάρυνσης και το τέλος του 0,6% επί του ονομαστικού κεφαλαίου. 

Επίσης, μειώνονται τα τέλη ηλεκτρονικής καταχώρισης σε σχέση με τα 

τέλη για καταχώριση από το ταμείο του Τμήματος, ενώ εισάγεται τέλος 

εκπρόθεσμης καταχώρισης (Late Filing Fee) για τις μη συμμορφούμενες 

εταιρείες. Στα πλαίσια αυτά, αναθεωρείται η πολιτική του τέλους 

επίσπευσης και του τέλους έρευνας, με βάση διεθνείς βέλτιστες 

πρακτικές. 

Παράλληλα δε με την αναθεώρηση των τελών του Κλάδου Εταιρειών 

προωθείται και ο ανασχεδιασμός όλων των εντύπων του Κλάδου, στη 

βάση των αποτελεσμάτων του ανασχεδιασμού των επιχειρησιακών του 

διαδικασιών. Στόχος, ακριβώς, είναι η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης 

των διαδικασιών, μέσω της απλοποίησής τους, της ενοποίησης 

συσχετιζόμενων εντύπων, της δημιουργίας νέων εντύπων για υποστήριξη 

υφιστάμενων αλλά και νέων υπηρεσιών, καθώς και του εμπλουτισμού 

τους με επεξηγηματικές σημειώσεις και πίνακες ελέγχου. 

Συνοπτικά, λοιπόν, σας ενημερώνω ότι ο τελικός αριθμός των 

ανασχεδιασμένων εντύπων ανέρχεται στα 81 και αφορούν ιδιωτικές 
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εταιρείες, αλλοδαπές, ευρωπαϊκές εταιρείες, εμπορικές επωνυμίες, και 

συνεταιρισμούς. Έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος από 

τις 20 Φεβρουαρίου για τη δημόσια διαβούλευση, ενώ τα τροποποιητικά 

νομοσχέδια και οι κανονισμοί αναμένεται να ακολουθήσουν την 1η 

εβδομάδα του Μάρτη. 

Επιτρέψτε μου, στο σημείο αυτό, να κάνω μία σύντομη αναφορά στον 

τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η απλοποίηση της εγγραφής εταιρείας, 

μέσω αυτού του νέου εντύπου (διαφάνεια 15), στο οποίο ενσωματώνεται 

η προέγκριση ονόματος καθώς και 5 άλλα συσχετιζόμενα έντυπα. 

Δημιουργείται, την ίδια στιγμή, πρότυπο ιδρυτικού βάσει της έννοιας 

εμπορικής εταιρείας γενικών σκοπών και απλοποιούνται τα στοιχεία που 

αναγράφονται στο ιδρυτικό και καταστατικό της εταιρείας. Τέλος, για 

σκοπούς μείωσης του διοικητικού φόρτου στις εταιρείες, ενσωματώνεται 

στο έντυπο η δήλωση του δικηγόρου κατά την εγγραφή της εταιρείας, 

απαλείφοντας έτσι την υποχρέωση για υποβολή ένορκης δήλωσης 

διαμέσου δικαστηρίου. 

Στα ίδια πλαίσια, εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου, κινείται και ο 

Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με την πλήρη 

αναθεώρηση της περί Εμπορικών Σημάτων νομοθεσίας. Στόχος είναι, η 

απλοποίηση, στη βάση βέλτιστων διεθνών πρακτικών, ο εξορθολογισμός 
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των διαδικασιών που στηρίζουν τον κύκλο ζωής ενός εμπορικού σήματος 

και η διευκόλυνση της ηλεκτρονικής υποβολής. 

Η ολοκλήρωση του έργου αυτού αναμένεται περί τα τέλη του 2017 

Καταληκτικά και χωρίς να θέλω να επεκταθώ, θα ήθελα να κάνω μία 

σύντομη αναφορά στις δράσεις που πρόκειται να ακολουθήσουν και οι 

οποίες είναι: 

i. Βελτίωση της συμμόρφωσης των νομικών οντοτήτων (σε εξέλιξη), 

ii. Διαγωνισμός για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης συστήματος 

και για τους δύο Κλάδους εντός του 2017, 

iii. Ψηφιοποίηση του Κλάδου Πνευματικής Ιδιοκτησίας με ημερομηνία 

έναρξης του έργου εντός του 2017, 

iv. Ομαλοποίηση της βάσης δεδομένων και των δύο Κλάδων, 

v. Ανασχεδιασμός των εντύπων του Κλάδου Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 

vi. Αναθεώρηση των τελών του Κλάδου Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 

vii. Μεταστέγαση του Τμήματος σε κτήριο κατάλληλο να υποστηρίξει τις 

διαρθρωτικές αλλαγές στα μηχανογραφικά του συστήματα και με 
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χώρους κατάλληλους για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, 

περιλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι όλες αυτές οι αλλαγές δεν 

μπορούν παρά να επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας των δύο Κλάδων, 

τόσο σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες τους όσο και σε σχέση με τη δομή τους. 

Για τον λόγο αυτό, και με βάση τόσο τις αλλαγές που γίνονται όσο και 

αυτές που πρόκειται να ακολουθήσουν, η αναδιοργάνωση του 

ανθρώπινου δυναμικού των δύο Κλάδων θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις: 

i. Βραχυπρόθεσμα – και θα αφορά αλλαγές που είναι άμεσα 

εφαρμόσιμες από το 1ο τρίμηνο του 2017 

ii. Μεσοπρόθεσμα – μετά την εφαρμογή των τροποποιήσεων στο 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε συνάρτηση με τις ανάλογες 

συστημικές αλλαγές (2018/2019) 

iii. Μακροπρόθεσμα – μετά την ανάπτυξη του νέου συστήματος 

(2020/2021) 
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Συνοψίζοντας λοιπόν, θα ήθελα να επισημάνω, ότι όλη αυτή η 

προσπάθεια που γίνεται στους δύο Κλάδους του Τμήματος και που θα 

συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο και αφοσίωση μέχρι την ολοκλήρωση όλων των 

μεταρρυθμιστικών δράσεων, αποβλέπει σε ένα κοινό όραμα: να 

προσαρμοστεί το Τμήμα στις ανάγκες των χρηστών του και όχι το 

αντίστροφο. 

Σας ευχαριστώ. 


