
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ  � ΤΕΥΧΟΣ 51   � ΙΟΥΝΙΟΣ 2013        1

Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

on line

•Στη συνάντηση ανταλλάχθηκαν
απόψεις για τα καυτά θέματα
που επηρεάζουν την ανάπτυξη
και την οικονομία, με ιδιαίτερη
έμφαση στην πόλη και επαρχία
Λευκωσίας.

Λεπτομέρειες στη σελ. 2 

•Στη συνάντηση έγινε αναφορά 
στα προβλήματα που ταλανίζουν 
Κύπρο και Ελλάδα

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε

Μηνιαία ενημερωτική έκδοση του ΕΒΕ Λευκωσίας   � Τεύχος 51  � IOYNIOΣ 2013

Νέο λογότυπο και
ιστοσελίδα από την

ΕΤΑΠ Λευκωσίας 

Σελ. 2

Τεχνικές 
προδιαγραφές 
για τη Διαχείριση

Καινοτομίας

Σελ. 3

Συμμετοχή του ΕΒΕΛ
στο φόρουμ για τις 
επιχειρήσεις και 

τα πανεπιστήμια

Σελ. 3

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Συνάντηση του ΕΒΕ Λευκωσίας 
με τον Υπουργό Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού

Συνάντηση ΕβΕΛ με 
το Επιμελητήριο Κιλκίς

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

•Το έργο LEAN αφορά τη δημιουργία
δεξαμενών εκπαίδευσης

Συμμετοχή του ΕΒΕ
Λευκωσίας στο έργο LEAN

Λεπτομέρειες στη σελ. 3



Ο 
ι αρνητικές επιπτώσεις στην επιχει-
ρηματικότητα από τις τραγικές συ-
νέπειες της οικονομικής κρίσης ήσαν

στο επίκεντρο της  συνεδρίας της ολομέλειας
του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας στην
οποία παρευρέθηκε και ο  Υπουργός Εμπορί-
ου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακ-
κοτρύπης, συνοδευόμενος από το Γενικό Δι-
ευθυντή  του Υπουργείου Δρα. Στέλιο Χειμώ-

να, το Διευθυντή Βιομηχανικής Ανάπτυξης κ.

Γιάννη Κοντό και τον Ανώτερο Λειτουργό κ.

Γιώργο Μιχαήλ. 

Στη σύσκεψη η οποία ήταν ιδιαίτερης σημασίας

για τον επιχειρηματικό κόσμο λόγω των ση-

μερινών συνθηκών που βιώνει ο τόπος μας, οι

οποίες είναι καθοριστικές όχι μόνο για την επι-

βίωση αλλά και για το μέλλον της επιχειρη-

ματικής δραστηριότητας, έγινε συζήτηση και

ανταλλάχθηκαν απόψεις για τα καυτά θέματα

που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την οικο-

νομία, με  ιδιαίτερη έμφαση  στην πόλη και

επαρχία Λευκωσίας.

Ο Υπουργός υπογράμμισε πως η φιλοσοφία της

κυβέρνησης και του Υπουργείου του είναι ξε-

κάθαρα υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας,

της στήριξης των επιχειρήσεων που αποτελούν

την κινητήριο δύναμη της οικονομίας και πα-

ράλληλα της σμίκρυνσης του κράτους.

Μετά από ενδελεχή  συζήτηση στη διάρκεια

της οποίας  τέθηκαν θέματα από τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου, ο Υπουργός ανα-

φέρθηκε στους στόχους για τους οποίους

καταβάλλονται οι πιο κάτω προσπάθειες από

το  Υπουργείο του και την κυβέρνηση στο σύ-

νολο:

•Αύξηση του τουρισμού και επιμήκυνση της

τουριστικής περιόδου.

•Επίσπευση αδειοδότησης και προώθηση με-

γάλων αναπτυξιακών έργων 

•Πραγματοποίηση  διαρθρωτικών αλλαγών και

εξορθολογισμό στους ημικρατικούς οργανι-

σμούς

•Μείωση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος σε

πρώτο στάδιο μέσω της συγκράτησης των λει-

τουργικών εξόδων της αναθεώρησης της μέ-

γιστης ζήτησης, του net metering κ.α.

•Παγοποίηση των ενοικίων των βιομηχανικών

οικοπέδων στις Βιομηχανικές Περιοχές για τα

επόμενα πέντε χρόνια καθώς και δυνατότητα

καταβολής του ενοικίου σε δόσεις

•Απλοποίηση των διαδικασιών εγγραφής εται-

ρειών στο Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών

•Δημιουργία Master Plan στην περιοχή του Βα-

σιλικού

Το ΕΒΕ Λευκωσίας ζήτησε τη συμπαράσταση

του Υπουργού για τη δημιουργία ενός καζίνου

τύπου resort στη Λευκωσία λόγω των ιδιά-

ζουσων συνθηκών της πόλης μας.

Μετά από  ενημέρωση του για το πρόγραμμα

του φωτοθεραπευτικού τουρισμού που προω-

θεί το ΕΒΕ Λευκωσίας, το οποίο λόγω έλλει-

ψης χρηματοδότησης παραμένει αναξιοποίη-

το, ο κ. Λακκοτρύπης επέδειξε ενδιαφέρον και

εισηγήθηκε όπως του γίνει κατ’ ιδίαν παρου-

σίαση.

Κοινή διαπίστωση και δέσμευση είναι η συνέ-

χιση της στενής συνεργασίας του ΕΒΕ Λευ-

κωσίας με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχα-

νίας και Τουρισμού ώστε να ενισχυθεί και εν-

δυναμωθεί περαιτέρω.

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

Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

on line
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Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Συνάντηση ΕΒΕ Λευκωσίας 
με τον Υπουργό Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού
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on line
Επιχειρηματικά Νέα
του ΕΒΕ Λευκωσίας

Συνάντηση ΕΒΕΛ με το Επιμελητήριο Κιλκίς
Σ

υνάντηση με αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Κιλκίς είχαν
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ Λευκωσίας στα
γραφεία του Επιμελητηρίου Λευκωσίας. Η αντιπροσωπεία του

Επιμελητηρίου Κιλκίς της οποίας ηγείτο ο Πρόεδρος του κ. Παύλος
Τονικίδης βρισκόταν  στην Κύπρο με την ευκαιρία της έκθεσης «Τα-
ξίδι 2013».
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής καλωσο-
ρίζοντας την αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Κιλκίς αναφέρθηκε
στη μακρά συνεργασία των δύο Επιμελητηρίων και στο επιστέγασμα
αυτής με την  αδελφοποίηση το 2006. Ο Πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Κιλκίς στη δική του τοποθέτηση ανάφερε ότι οι επιχειρηματίες
του Κιλκίς θεωρούν το ΕΒΕ Λευκωσίας σαν το δεύτερο τους σπίτι. 
Στη συζήτηση που ακολούθησε έγινε αναφορά στα προβλήματα που
ταλανίζουν την Κύπρο και Ελλάδα, στις δυσκολίες που αντιμετωπί-

ζουν οι επιχειρήσεις καθώς και τις ευκαιρίες που αναφύονται από την

κρίση.

Αναφέρθηκαν επίσης τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας των αδελ-

φών Επιμελητηρίων. Στα πλαίσια αυτά συζητήθηκαν τρόποι εμπλο-

κής της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρει-

ας Λευκωσίας για συνεργασία στα θέματα Τουρισμού και Τουριστι-

κής Ανάπτυξης.

Από το Επιμελητήριο Λευκωσίας στη συνάντηση συμμετείχε ο Πρό-

εδρος κ. Κώστας Γεωργαλλής, ο Αντιπρόεδρος Υπηρεσιών κ. Μιχά-

λης Μουσιούττας, ο Επίτιμος Γραμματέας κ. Παναγιώτης Παπαφι-

λίππου, το μέλος κα. Έλενα Τάνου, ο Γραμματέας / Διευθυντής κ. Σω-

κράτης Ηρακλέους, ο Διευθυντής Βιομηχανίας κ. Ανδρέας Αντωνιά-

δης και η υπεύθυνη της ΕΤΑΠ Λευκωσίας κα Νιόβη Παρισινού.

Π
ραγματοποιήθηκε στο
Baveno της Ιταλίας η 2η συ-
νάντηση για το Ευρωπαϊκό

έργο «Learning by Analogies –
LEAN» κάτω από το πρόγραμμα
Leonardo Da Vinci – Transfer of
Innovation. Στη συνάντηση συμμε-
τείχαν όλες οι χώρες εταίροι στο
έργο και ήταν σημαντική για τον κα-
θορισμό των παραπέρα ενεργειών.
Το έργο LEAN αφορά τη δημιουργία
δεξαμενών εκπαίδευσης και την
ανάπτυξη των επιδεξιοτήτων  διευ-
θυντικών στελεχών και επιχειρη-
ματιών διαμέσου της  μεταφοράς
της καινοτόμου μεθοδολογίας βα-
σισμένη στη χρήση «αναλογίας»
που τους επιτρέπει να παίρνουν αποτελεσματικότερες αποφάσεις.
Στη συνάντηση  συζητήθηκαν τα αποτελέσματα από την έρευνα των ανα-
γκών της αγοράς και σημερινής κατάστασης τεχνογνωσίας στο τομέα
αυτό, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για προσαρμογή των εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων με τη μέθοδο Learning by Analogies για την κάθε
χώρα εταίρο.
Μια πολύ σημαντική πτυχή της συνάντησης ήταν οι δύο συνεδρίες με τη
μέθοδο Learning by Analogies που διοργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από
ειδικούς του ISTUD Ιταλίας. Το γεγονός αυτό επέτρεψε στους εταίρους
να κατανοήσουν καλύτερα τη μεθοδολογία των «αναλογιών» και πως

εφαρμόζεται στην πράξη.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επί-
σης γενικά θέματα συντονισμού, επι-
κοινωνίας και διάχυση δραστηριοτή-
των. Στα επόμενα στάδια θα γίνει
προσαρμογή των εκπαιδευτικών προ-

γραμμάτων για κάθε χώρα εταίρο καθώς και η κατάρτιση των εκπαιδευ-
τών.
Διοργανωτής της εν λόγω συνάντησης ήταν ο Ιταλός εταίρος του έργου,
το ISTUD Business School, o οποίος είναι ο υπεύθυνος εταίρος για τη με-
ταφορά της τεχνογνωσίας. Συντονιστής του έργου είναι ο Κυπριακός συμ-
βουλευτικός οργανισμός Eurosuccess Consulting.  Στο έργο συμμετέχει
και το ΕΒΕ Λευκωσίας στο οποίο εκπροσωπείται από το Διευθυντή Βιο-
μηχανίας.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο LEAN  μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα http://www.projectlean.eu/

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Στιγμιότυπο από τη συμμετοχή

Συμμετοχή του ΕΒΕΛ στο έργο LEAN
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Ν
έο βήμα μπροστά
κάνει η Εταιρεία
Τουριστικής Ανά-

πτυξης και Προβολής Περι-
φέρειας Λευκωσίας με την
αλλαγή του λογότυπου
της, αλλά και με τη δημι-
ουργία νέας ιστοσελίδας
www.visitnicosia.com.cy
Οι νέες αυτές
πρωτοβουλίες
της Εταιρείας
έχουν στόχο
την αναβάθ-
μιση  της εικό-
νας της
Λ ε υ κ ω σ ί α ς
τόσο στους
ντόπιους όσο
και στους ξέ-
νους επισκέ-
πτες.
Το νέο λογό-
τυπο της Εται-
ρείας είναι αποτέλεσμα
διαγωνισμού που έγινε σε
συνεργασία με τους καθη-
γητές του Τμήματος Αρχι-
τεκτονικής και Καλών και

Εφαρμοσμένων Τεχνών με-
ταξύ των τριτοετών και τε-
ταρτοετών φοιτητών του
Frederick University. Στην
ανανεωμένη ιστοσελίδα ο
αναγνώστης μπορεί να βρει
πληροφορίες για τον τουρι-
σμό και τα αξιοθέατα της
Λευκωσίας, προτάσεις για

μια ευχάρι-
στη διαμονή
στην πόλη,
καθώς και
όλα τα νέα
και εκδηλώ-
σεις που
πραγματοποι-
ούνται στη
Λ ε υ κ ω σ ί α .
Ακόμα, υπάρ-
χουν πληρο-
φορίες για
εναλλακτικές
μορφές του-

ρισμού, όπως για παρά-
δειγμα του θρησκευτικού,
ιατρικού και του αθλητικού,
οι οποίες προωθούνται στη
Λευκωσία.

Νέο λογότυπο 
και ανανεωμένη 
ιστοσελίδα από 
την Εταιρεία 

Τουρισμού Λευκωσίας

Π
ραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες μεταξύ 4-5 Ιουνίου 2013 το

πέμπτο University – Business Forum που διοργανώνεται από

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης).

Σκοπός του Φόρουμ είναι όπως έρθουν πιο κοντά οι επιχειρήσεις και τα

πανεπιστήμια για ενίσχυση της συνεργασίας και από κοινού αντιμετώ-

πιση των προκλήσεων.

Το φόρουμ παρέχει μια πλατφόρμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους εν-

διαφερόμενους από τον κόσμο της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοι-

νότητας, ενθαρρύνοντας το διάλογο, την ανταλλαγή εμπειριών και την

αμοιβαία μάθηση όπου μπορούν να αντιμετωπιστούν κοινές ανησυχίες

και στόχους για συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων.

Αυτό το πέμπτο Φόρουμ χτίζει στα επιτεύγματα και τη γνώση που απο-

κτήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη και εστιάζεται κυρίως στη μετάβα-

ση από την πολιτική και τη θεωρία, στην υλοποίηση και την πρακτική.

Οι εργασίες του Φόρουμ στηρίζονταν σε τέσσερις βασικές ενότητες: επι-

χειρηματικότητα, προώθηση αλλαγής, καινοτομία και καινοτόμες δρά-

σεις σε πανεπιστήμια.

Στη συνάντηση παρέστησαν η Επίτροπος για την Εκπαίδευση και Πο-

λιτισμό κα. Ανδρούλλα Βασιλείου,  εκπρόσωποι επιχειρήσεων και Επι-

μελητηρίων, καθώς και πανεπιστημιακοί. Το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσω-

πήθηκε από  το Διευθυντή Βιομηχανίας κ. Ανδρέα Αντωνιάδη.

Φόρουμ για τις Επιχειρήσεις και Πανεπιστήμια

Στιγμιότυπο από το φόρουμ με την Επίτροπο κα. Βασιλείου

Τεχνικές Προδιαγραφές 
για τη Διαχείριση 

Καινοτομίας
Τ

ην υιοθέτηση Τεχνικών Προ-
διαγραφών για Συστήματα
Διαχείρισης Καινοτομίας

(CEN/TS 16555-1) έχει εγκρίνει ο Ευ-
ρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης
(CEN) μετά τη διαδικασία διαβού-
λευσης και ψηφοφορία των χωρών
μελών του CEN. Το έγγραφο αυτό
αναμένεται να εκδοθεί και επίσημα
από τον  CEN στο αμέ-
σως επόμενο διάστημα.
Αυτό ήταν ένα από τα
θέματα που απασχόλη-
σαν τη συνεδρία της Τε-
χνικής Επιτροπής για τη
διαχείριση καινοτομίας
(TC 389) του  Ευρωπαϊ-
κού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN)
στις Βρυξέλλες στις 23 Μαΐου 2013. 
Στην Τεχνική Επιτροπή συμμετέχει και
η Κύπρος με τον Κυπριακό Οργανισμό
Τυποποίησης (CYS) ως πλήρες μέλος
όπου εκπροσωπείται από το Διευθυ-
ντή Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας
κ. Ανδρέα Αντωνιάδη.
Η Τεχνική Επιτροπή αναμένεται μέχρι
το τέλος του χρόνου να εκδώσει μια
σειρά από έγγραφα/τεχνικές προ-

διαγραφές που περιστρέφονται γύρω
από τη διαχείριση καινοτομίας όπως
στρατηγική πληροφόρηση, καινοτόμα
σκέψη, διαχείριση πνευματικών δι-
καιωμάτων, διαχείριση δημιουργικό-
τητας και αξιολόγηση αποδοτικότη-
τας συστημάτων διαχείρισης καινο-
τομίας. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές αποσκο-

πούν στην καθοδήγηση για
δημιουργία και λειτουργία
συστήματος διαχείρισης
καινοτομίας, εφαρμόσιμο
σε όλους του δημόσιους
και ιδιωτικούς οργανισμούς
ανεξαρτήτως μεγέθους, εί-
δους ή τομέα.

Με τη χρήση των κατευθυντηρίων
γραμμών του εγγράφου αυτού οι ορ-
γανισμοί μπορούν να αυξήσουν την
αντίληψη για την καινοτομία και  τη
σημασία ενός Συστήματος Διαχείρι-
σης Καινοτομίας, να αναπτύξουν ένα
τέτοιο σύστημα και να ενισχύσουν
την ικανότητά τους για καινοτομία
προσβλέποντας ότι θα δημιουργή-
σουν περισσότερη αξία  για τον ορ-
γανισμό τους.


