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Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Μηνιαία ενημερωτική έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας � Τεύχος 40  � ΙΟΥΛΙΟΣ 2011on line
Το ΕΒΕ Λευκωσίας στις Βρυξέλλες

για τη βιώσιμη ανάπτυξη
• Η εκπαιδευτική αποστολή, η οποία έγινε σε

συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Αν-
θρωπίνου Δυναμικού, περιλάμβανε διαλέ-
ξεις/παρουσιάσεις, συναντήσεις με αρμό-
διους φορείς καθώς και επισκέψεις σε ανά-
λογες επιχειρήσεις

• Αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας πραγ-
ματοποίησε συναντήσεις με μέλη της Δι-
εύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το Επιμελητήριο
Βρυξελλών και με το μόνιμο αντιπρόσωπο
της Κύπρου στην Ε.Ε. 

Λεπτομέρειες στη σελ. 2

• Πρόεδρος ΕΒΕΛ:
Πολύ σημαντική η
επίσημη πράξη που
συντελείται από τους
δύο ακρίτες του Ελλη-
νισμού

• Πρόεδρος Επιμ. Σερ-
ρών: Η αδελφοποίηση
θα ενδυναμώσει τις
εμπορικές σχέσεις των
μελών των δύο Επιμε-
λητηρίων

Λεπτομέρειες 
στη σελ. 3

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε

Συνάντηση ΕΒΕΛ με 

το  Έπαρχο Λευκωσίας

Σελ. 3

Μέτρα Ασφάλειας στις

Βιομηχανικές Περιοχές

από πιθανές πυρκαγιές

Σελ. 3

Αδελφοποίηση ΕΒΕ Λευκωσίας
με το Επιμελητήριο Σερρών

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη στη Γενική 
Διεύθυνση Επιχειρήσεων και  Βιομηχανίας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Από την επίσκεψη 
στην εταιρεία DE SΑΕDELEΙR

Στιγμιότυπα από την τελετή αδελφοποίησης 
των δύο επιμελητηρίων



Μ ε εξαιρετική επιτυχία στέ-
φθηκε η αποστολή που διορ-

γάνωσε το ΕΒΕ Λευκωσίας στις
Βρυξέλλες μεταξύ 9-13 Μαΐου
2011. Αντικείμενο της εκπαιδευτι-
κής αποστολής ήταν η «Βιομηχα-
νική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη: Η μετά την οικονομική κρίση
εποχή και οι εμπειρίες των Βελγι-
κών Επιχειρήσεων».

Η αποστολή  έγινε σε συνεργα-
σία με την Αρχή Ανάπτυξης Αν-
θρώπινου  Δυναμικού η οποία και
επιχορήγησε το σχετικό πρόγραμ-
μα κάτω από τα πολυεπιχειρηματι-
κά προγράμματα εξωτερικού. Το
πρόγραμμα αφορούσε μετάβαση
στο εξωτερικό ιδιοκτητών και διευ-
θυντών επιχειρήσεων πρωτίστως
από κλάδους της μεταποιητικής
βιομηχανίας που είναι μέλη της
Επιτροπής Βιομηχανίας του ΕΒΕ
Λευκωσίας και των οικείων τοπικών
επιτροπών βιομηχανικών ζωνών
και περιοχών. Της αποστολής ηγεί-
το ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας
κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης
μαζί με  τον Αντιπρόεδρο Βιομηχα-
νίας κ. Παναγιώτη Παπαφιλίππου. 

Βασικός σκοπός του προγράμ-
ματος ήταν η κατανόηση της στρα-
τηγικής για  βιώσιμη ανάπτυξη από
τις  κυπριακές επιχειρήσεις  που
αναζητούν προϊόντα ψηλής προ-
στιθέμενης αξίας. Το περιεχόμενο
του προγράμματος  εστιάστηκε σε
τρεις παραμέτρους της βιώσιμης
ανάπτυξης στις επιχειρήσεις, όπως
η επιχειρηματική/οικονομική βιω-
σιμότητα και καινοτομία, η οικολο-

γική δυναμική ανάπτυξη επιχειρή-
σεων και οι κοινωνικά υπεύθυνες
επιχειρηματικές πρακτικές.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε δια-
λέξεις/παρουσιάσεις, συναντήσεις
με αρμόδιους φορείς καθώς και επι-
σκέψεις σε ανάλογες επιχειρήσεις
για αποκόμιση πρακτικών εμπει-
ριών αναφορικά με το σχεδιασμό
στρατηγικής και βέλτιστων πρα-
κτικών για θέματα βιώσιμης ανά-
πτυξης.

Επίσκεψη στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσία-
σε η επίσκεψη στη Γενική Διεύ-
θυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχα-
νίας της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής
όπου οι συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να συναντηθούν και συ-
νομιλήσουν με αρκετά στελέχη και
να παρακολουθήσουν εξειδικευμέ-
νες διαλέξεις/παρουσιάσεις από
αυτούς που συμβάλλουν στο σχε-
διασμό  πολιτικών/στρατηγικών  σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μεταξύ άλλων είχαν συνάντηση
με την κα. Viola Groebner, Διευθύ-
ντρια της Διεύθυνσης Βιομηχανικής
Πολιτικής, τον κ. Γιώργο Λεμονίδη,
Αναπληρωτή Διευθυντή της Μονά-
δας  Στρατηγικής για Ευρώπη  2020
και εθνικής πολιτικής ανταγωνιστι-
κότητας, τον κ. Christopher Allen
Αναπληρωτή Διευθυντή της Μονά-
δας Βιομηχανικής Ανταγωνιστικό-
τητας, τον  κ. Patrick O’ Riordan για
θέματα Βιώσιμης Βιομηχανικής Πο-
λιτικής και την κα. Eva Maria
Penarenda στο Τμήμα  για την Πο-
λιτική των ΜΜΕ.

Συζητήθηκαν θέματα Βιομηχανι-
κής Πολιτικής, η πολιτική για βιώ-
σιμη ανάπτυξη, η  Ευρώπη 2020 για
έξυπνη, βιώσιμη και περιεκτική ανά-
πτυξη, η βιομηχανική καινοτομία και
η πολιτική για τις Μικρομεσαίες

Επιχειρήσεις. 

Συνάντηση με 
Επιμελητήριο Βρυξελλών

Με την ευκαιρία της αποστολής
στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήθη-
κε επίσκεψη στο Επιμελητήριο Βρυ-
ξελλών. Συζητήθηκαν οι στρατηγι-
κές ανάπτυξης του Επιμελητηρίου
και πολιτικές/μέτρα για στήριξη της
επιχειρηματικής ανάπτυξης της πό-
λης και περιφέρειας Βρυξελλών
ως της καλύτερης περιφέρειας για
επιχειρηματική δραστηριότητα στην
Ευρώπη. Παρουσιάστηκαν επίσης οι
πρωτοβουλίες για προώθηση της
βιώσιμης ανάπτυξης προς τις επι-
χειρήσεις και διάφορους φορείς.

Συνάντηση με 
Μόνιμο Αντιπρόσωπο
της Κύπρου στην Ε.Ε.

Εξαιρετικά χρήσιμη ήταν η συ-
νάντηση που είχε  η αντιπροσωπεία
του ΕΒΕ Λευκωσίας με το Μόνιμο
Αντιπρόσωπο της Κύπρου στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση Πρέσβη κ. Ανδρέα

Μαυρογιάννη στον οποίο παρέθεσε
δείπνο. Κατά τη διάρκεια του δεί-
πνου δόθηκε η ευκαιρία στους συμ-
μετέχοντες να ανταλλάξουν από-
ψεις με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο
για τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι κυπριακές επιχειρήσεις
στην άσκηση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, τις δυσκολίες για
ανάπτυξη εργασιών στις Ευρωπαϊ-
κές χώρες και τις επιπτώσεις από
την οικονομική κρίση.

Επισκέψεις σε επιχειρήσεις

Αξιοζήλευτες είναι οι επιδόσεις
των επιχειρήσεων τις οποίες  επι-
σκέφθηκαν τα μέλη της αποστολής
και οι οποίες ενσωματώνουν με
επιτυχία τις παραμέτρους της βιώ-
σιμης ανάπτυξης στην στρατηγική
τους.

Αναφέρονται ενδεικτικά οι επι-
σκέψεις στη SIOEN INDUSTRIES
που πρωτοπορεί στα επιχρισμένα
τεχνικά υφάσματα, στην εταιρεία
ΕΧΚΙ AGORA που είναι αλυσίδα
εστιατορίων γρήγορης σίτισης με
προτίμηση στα φυσικά προϊόντα,
στην εταιρεία IMEC που πραγμα-
τοποιεί πρωτοποριακή έρευνα στην
νανο-ηλεκτρονική (μεταξύ άλλων
και για σκοπούς βελτίωσης της
απόδοσης και κόστος των φωτο-
βολταϊκών/ηλιακών μονάδων). Τέ-
λος στην εταιρεία DE SAEDELEIR
που παράγει βιοαποσυντιθέμενα
δάπεδα/χαλιά. Εξαιρετική θεωρή-
θηκε και η παρουσίαση του καθη-
γητή Geert Duysters, Επιστημονικού
Διευθυντή στο Τεχνολογικό Πανε-
πιστήμιο του Αϊντχόβεν  στην Ολ-
λανδία αναφορικά με την πορεία
της καινοτομίας και το ρόλο των
ΜΜΕ στο σημερινό επιχειρηματικό
περιβάλλον.

Μηνιαία on line ενημερωτική 
έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & 
Οδός Δεληγιώργη 3

Τ.Κ. 21455, 1509 Λευκωσία 
Τηλ. 22889600, Φαξ 22667433, 

Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: reception@ncci.org.cy 

website: http://www.ncci.org.cy

Δημοσιογραφική επιμέλεια 
και τεχνική επεξεργασία

FMW FINANCIAL MEDIA WAY
Αρμενίας 23Β, 2003 Γρ. 101

Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ.: 22342005, Φαξ 22342006

Ε-mail: info@fmw.com.cy

Επιχειρηματικά Νέα
από το ΕΒΕ Λευκωσίας
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Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αποστολή 
του ΕΒΕ Λευκωσίας στις Βρυξέλλες

on line

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη στην εταιρεία Sioen

Στιγμιότυπο από το δείπνο με το Μόνιμο 
Αντιπρόσωπο της Κύπρου στην Ε.Ε.



Δήμος Στροβόλου:
Μέτρα Ασφάλειας 

στις Βιομηχανικές Περιοχές 
από πιθανές Πυρκαγιές

Ο Δήμαρχος Στροβόλου συ-
γκάλεσε σύσκεψη στις 4

Μαΐου 2011 με σκοπό την αξιολό-
γηση της πορείας του σχεδιασμού
προληπτικών μέτρων για αντιμε-
τώπιση των πιθανών πυρκαγιών
στη Βιομηχανική Ζώνη/Περιοχή
Στροβόλου.

Στη συνάντηση στην οποία είχαν

προσκληθεί διάφορες υπηρεσίες, το
ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσωπήθηκε
από τον Διευθυντή Βιομηχανίας κ.
Ανδρέα Αντωνιάδη. 

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε η
πρόοδος για τον καταρτισμό Επι-
χειρηματικού Σχεδίου Δράσης, κα-
θώς  και η δημιουργία ηλεκτρονικής
βάσης δεδομένων.

Σ υνάντηση με τον Έπαρ-
χο Λευκωσίας κ. Αργύρη

Παπαναστασίου είχαν αντι-
προσωπεία του ΕΒΕ Λευκω-
σίας αποτελούμενη από τον
κ. Παναγιώτη Παπαφιλίππου
Αντιπρόεδρο Βιομηχανίας και
κ. Ανδρέα Αντωνιάδη. 

Αντικείμενο της συνάντη-
σης ήταν η προώθηση προ-
βλημάτων που αφορούν την

υποδομή Βιομηχανικών και
Βιοτεχνικών Ζωνών και ιδι-
αίτερα αυτής του Μάμμαρι,
των Λυμπιών και του Παλιο-
μετόχου.

Στη συνάντηση συζητήθη-
καν τρόποι επίσπευσης διά-
φορων έργων υποδομής κα-
θώς και επίλυση συγκεκρι-
μένων προβλημάτων.

Τ ο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο Λευκωσίας και το Επιμε-

λητήριο Σερρών προχώρησαν στην υπο-
γραφή Μνημονίου Συνεργασίας – Αδελ-
φοποίησης την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011.

Η τελετή της αδελφοποίησης έγινε στο
Επιμελητήριο των Σερρών στις Σέρρες
και το μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος
του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χριστόδουλος Ε.
Αγκαστινιώτης και ο Πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Σερρών κ. Αριστείδης Δρο-
γαλάς.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας στην
ομιλία του ανέφερε ότι είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική η επίσημη πράξη που συντελεί-
ται από δύο ακρίτες του Ελληνισμού, το
Επιμελητήριο Λευκωσίας που φυλάττει προ-
μαχώνες και διεξάγει αγώνα για δικαίωση στον
Ελληνικό νότο και το Επιμελητήριο των Σερρών
που αμύνεται και προστατεύει εθνικά συμφέ-
ροντα στον Ελληνικό βορρά.

Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα, πρόσθεσε ο Χρι-
στόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης να εκπροσωπώ
στην τελετή αδελφοποίησης το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας και τον
επιχειρηματικό κόσμο της ημικατεχόμενης Κυ-
πριακής πρωτεύουσας και να σας μεταφέρω το
χαιρετισμό της αδελφικής μας αγάπης και της
ετοιμότητας για συνεργασία και κοινούς αγώ-
νες για πραγμάτωση κοινών επαγγελματικών
και εθνικών στόχων.

Βαθιά εκτίμηση μεταφέρω στον Ελληνισμό
των Σερρών για την κατά μαρτυρία ενεργό συμ-
μετοχή του στον Κυπριακό αγώνα. Η ανέγερ-
ση στην πόλη σας του μνημείου για τον τε-

λευταίο αθάνατο Κύπριο έφηβο αγωνιστή του
απελευθερωτικού μας αγώνα Ευαγόρα Παλ-
ληκαρίδη και οι εκδηλώσεις που οργανώνονται
τεκμηριώνουν τη μόνιμη διακήρυξη σας για
αδελφική συμπαράσταση στον Κυπριακό αγώ-
να που συνεχίζεται μέχρι την απαλλαγή μας από
την κατοχή και την αλλοίωση της ιδιαίτερης μας
πατρίδας.

Η σημερινή τελετή είπε ο Πρόεδρος του
ΕΒΕΛ μαρτυρεί επίσης την αμοιβαία αποφασι-
στικότητα των δυο Οργανώσεών μας να εμβα-
θύνουμε και να διευρύνουμε τη συνεργασία μας
και στον επιχειρηματικό τομέα. 

Και πρόσθεσε: «Τα δύο Επιμελητήρια δρα-
στηριοποιούνται από δύο άκρα του Εθνικού χώ-
ρου και τόσο ο παράγων έδρα όσο και οι σχέ-
σεις και συνεργασίας που αναπτύσσουν στις
αντίστοιχες ευρύτερες περιφέρειες προσφέ-
ρονται για προσοδοφόρα κοινή αξιοποίηση. 

Η Κύπρος με την ένταξη της στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, έχει εδραιωθεί ως η πύλη της
Ευρώπης προς τη Μέση Ανατολή. Αντίστοι-
χα, η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλά-
δα είναι  πύλη της  Ευρώπης προς τα Βαλ-
κάνια. Μέσα σε αυτά τα δεδομένα δημι-
ουργούνται προοπτικές και  δυνατότητες για
αξιοποίηση ευκαιριών, στις οποίες μπορούν
να πρωτοστατήσουν τα δύο Επιμελητήρια
μας, πρόσθετα προς  τις μεταξύ τους διμε-
ρείς επιχειρηματικές συνεργασίες και εμπο-
ρικές συναλλαγές.

Εκφράζω τη βεβαιότητα ότι, στο άμεσο
μέλλον θα έχουμε ευνοϊκές εξελίξεις και
στις δύο πλευρές. Είναι άλλωστε τούτο επι-
ταγή των καιρών για τις Οργανώσεις μας».

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Σερρών κ. Αριστείδης Δρογαλάς τόνισε την
ιδιαίτερη σημασία που έχει η τελετή αδελφο-
ποίησης για την περαιτέρω ενδυνάμωση των
εμπορικών σχέσεων των μελών των δύο Επι-
μελητηρίων, σε μια ιδιαίτερη περίοδο για την πε-
ριοχή και ευρύτερα την Ελληνική επικράτεια
λόγω της οικονομικής κρίσης.

Στην τελετή παρευρέθηκαν εκ μέρους του
ΕΒΕ Λευκωσίας ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας
κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου, το μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου κ. Μάριος Λένας και ο Δι-
ευθυντής κ. Σωκράτης Ηρακλέους. Παρόντες
ήταν επίσης ο πρόεδρος ΤΟΥ ΠΑΣΙΚΑ  κ. Φάνος
Λεβέντης και ο κ. Όμηρος Ηλιάδης.

Εκ μέρους του Επιμελητηρίου Σερρών πα-
ρευρέθηκαν στην τελετή μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, βουλευτές και ο Μητροπολίτης
Σερρών και Νιγρήτης κ. κ. Θεολόγος.
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on line
Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Αδελφοποίηση ΕΒΕ Λευκωσίας με Επιμελητήριο Σερρών

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από τη σύσκεψη στο Δήμο Στροβόλου

Συνάντηση με 
Έπαρχο Λευκωσίας


