
 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 

Χαιρετισμός του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, σε ημερίδα για 

τον ανασχεδιασμό των εντύπων του Κλάδου Εταιρειών και άλλες σχετικές 

νομοθετικές ρυθμίσεις,  

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:00 - 13:00  

(Αίθουσα πολλαπλής χρήσης του Υπουργείου Οικονομικών) 

_____________________________________________________ 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

φίλοι και  

συνεργάτες, 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω, στη σημερινή ημερίδα, η οποία 

διοργανώνεται στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για τον 

ανασχεδιασμό των εντύπων του Κλάδου Εταιρειών, με σκοπό την 

ενημέρωση και επεξήγηση του γενικότερου πλαισίου, βάση του οποίου 

προωθούνται οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις. 

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα τελευταία 3 χρόνια, το Τμήμα, διανύει μία 

περίοδο μεγάλων αλλαγών που στόχο έχουν τη δημιουργία μίας 

αποτελεσματικής, γρήγορης και σύγχρονης Υπηρεσίας, η οποία θα 

συμβάλει στο να καταστεί η Κυπριακή Δημοκρατία ανταγωνιστικό κέντρο 

παροχής υπηρεσιών για εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα. 

Όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε, ο εκσυγχρονισμός του Τμήματος 

αποτελεί μέρος της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας. Προς τον 



 

 

σκοπό αυτό, καταρτίστηκε Σχέδιο Δράσης στη βάση των αποτελεσμάτων 

σχετικής μελέτης που διενεργήθηκε από εμπειρογνώμονες των 

αντίστοιχων υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου και εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2014. Επιπρόσθετα, στη βάση 

αυτής της απόφασης συστάθηκε, Ομάδα Έργου υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου και με όρους εντολής τον σχεδιασμό και την προώθηση των 

απαραίτητων ενεργειών για υλοποίηση των συνεπακόλουθων 

μεταρρυθμιστικών δράσεων. 

Το έργο που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα, αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα μεταρρυθμιστικά μέτρα που προωθούνται μέσω, αυτού, 

του Σχεδίου Δράσης και έχει ως απώτερο σκοπό, την απλοποίηση της 

διαδικασίας υποβολής αιτήματος, την παροχή ολοκληρωμένης 

πληροφόρησης και τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης οποιουδήποτε 

αιτήματος. 

Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω περαιτέρω, δεδομένου ότι η Ομάδα 

Έργου θα σας τα πει στη συνέχεια πιο αναλυτικά. 

Κλείνοντας όμως, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά την εταιρεία 

Χατζηαναστασίου, Ιωαννίδη Δ.Ε.Π.Ε που ανέλαβε να διεκπεραιώσει με 

ζήλο και αφοσίωση το μεγαλεπήβολο, αυτό, έργο, αλλά και όλους όσους 

εργάζονται για τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος. 

Είμαι, πρέπει να τονίσω, βέβαιος για την επιτυχή του κατάληξη, γιατί είναι 

κάτι που έχει αγκαλιαστεί θερμά τόσο από το προσωπικό του Τμήματος 

όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. 

Σας ευχαριστώ. 


