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Συνάντηση με  Επιμελητήριο Καΐρου

Α ντιπροσωπεία του Επι-
μελητηρίου του Καΐ-
ρου της οποίας ηγείτο 

ο Πρώτος Αντιπρόεδρος κ. Aly 
Shokry επισκέφθηκε το ΚΕΒΕ 
και το ΕΒΕ Λευκωσίας στις 23 
Ιανουαρίου 2014.
Η αντιπροσωπεία του Επιμε-
λητηρίου Καΐρου επισκεπτόταν  
την Κύπρο με την ευκαιρία της 
υπογραφής πρωτοκόλλου αδελ-
φοποίησης με το Επιμελητήριο 
Λάρνακας. Tην αποστολή συ-
νόδευσε η εμπορική ακόλουθος 
της Πρεσβείας της Αιγύπτου 
στη Λευκωσία.
Τη συνάντηση φιλοξένησε στα 
γραφεία του το ΕΒΕ Λευκωσίας.

Τα προβλήματα ανάπτυξης
 της Λευκωσίας επί τάπητος

Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου Λευκωσίας συναντήθηκε 

σε συνεδρία της ολομέλειας του με τον 
Υπουργό Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο ο 
οποίος συνοδευόταν από τον Αναπληρωτή 
Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου κ. Κώστα 
Νικολαϊδη, τη διευθύντρια Πολεοδομίας κα. 
Αθηνά Αριστοτέλους και τη διευθύντρια του 
Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού κα. Άννη Σι-
ακαλλή.
Στη σύσκεψη έγινε συζήτηση και αντηλλά-
γησαν απόψεις για σοβαρά θέματα τα οποία 
επηρεάζουν την ανάπτυξη της οικονομίας 
με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και 
αναζωογόνηση της πόλης της Λευκωσίας.
Ο κ. Χάσικος ανέφερε ότι το Υπουργείο του 
καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες για 
την ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της προ-
ώθησης και της δημιουργίας έργων καθώς 
και της  απλοποίησης των διαδικασιών που 
αφορούν τους Κυπρίους και ξένους επιχει-
ρηματίες που δραστηριοποιούνται ή επιθυ-
μούν να δραστηριοποιηθούν στο τόπο μας.
Στη συζήτηση τέθηκαν τα πιο κάτω θέματα 
από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
στα οποία ο κ. Υπουργός και το επιτελείο 
του έδωσαν απαντήσεις. 
•Σχέδιο Περιοχής για το Κέντρο της Λευ-

κωσίας
•Ολοκλήρωση της Πλατείας Ελευθερίας το 
συντομότερο.
•Άμεση ολοκλήρωση του σχεδίου της ανά-
πλασης του ΓΣΠ. 
•Στήριξη για χρηματοδότηση από τα Ευ-
ρωπαϊκά Ταμεία του έργου που αφορά την 
αναβάθμιση  της Μακαρίου, Στασικράτους 
και Ευαγόρου και την αναμόρφωση της πε-
ριοχής των Ενετικών Τειχών.
•Έμπρακτη στήριξη του κράτους στις προ-
σπάθειες αναζωογόνησης της εξαιρετικά 
υποβαθμισμένης περιοχής του ΣΟΠΑΖ.
•Αύξηση συντελεστή κάλυψης/δόμησης 
στις Βιομηχανικές ζώνες/περιοχές, και πα-
ράλληλα μείωση συντελεστή  χώρου  πρα-

σίνου σε βιομηχανικές περιοχές/ζώνες για 
να μην δημιουργούνται διάσπαρτοι σκυβα-
λότοποι.
•Μηχανισμός εξέτασης ενστάσεων για δη-
μοτικά τέλη/φορολογίες
•Ενοίκια στις Βιομηχανικές Ζώνες και επέ-
κταση της δυνατότητας υποβολής αιτήσεων 
ανανέωσης συμβάσεων στις βιομηχανικές 
ζώνες μέχρι και 7 χρόνια πριν τη λήξη 
(όπως γίνεται για Βιομηχανικές Περιοχές).
•Υπηκοότητες, άδειες εργασίας, παραμο-
νής κλπ.
Κοινή διαπίστωση είναι η συνέχιση της στε-
νής συνεργασίας του ΕΒΕ Λευκωσίας με το 
Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε να ενι-
σχυθεί και ενδυναμωθεί περαιτέρω.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του ΕΒΕΛ με τον Υπ. Εσωτερικών

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση 
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Συνάντηση ΕΒΕΛ με το Γενικό Ελεγκτή

Ο θεσμός του Γενικού Ελεγκτή 
πρέπει να ενισχυθεί και να ενδυ-
ναμωθεί τόσο πρακτικά όσο και 

νομοθετικά.
Αυτό ανάφερε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. 
Κώστας Γεωργαλλής κατά την επίσκεψη 
της Γενικής Ελέγκτριας κας Χρυστάλλας 
Γιωρκάτζη στο Επιμελητήριο Λευκωσίας.
Η κα Γιωρκάτζη είχε συνάντηση με το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΛ κατά τη διάρ-
κεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα αμοι-
βαίου ενδιαφέροντος.
Καλωσορίζοντας την κα. Γιωρκάτζη ο Πρόε-
δρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωρ-
γαλλής αναφέρθηκε στο δύσκολο και επί-
μονο έργο το οποίο επιτελεί και τις πολλές 
περιπτώσεις υποθέσεων που ταλανίζουν το 
δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα και την το-
πική αυτοδιοίκηση, από κακοδιαχείριση ή 
ελλειπή έλεγχο.
Οι περιπτώσεις αυτές ανέφερε ο κ. Γεωρ-

γαλλής παρά τις υποδείξεις ή και εισηγή-
σεις της Γενικού Ελεγκτού δεν λαμβάνονται 
υπόψη με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνο-
νται και να χάνονται τεράστια ποσά.
Πρέπει τόνισε ο θεσμός του Γενικού Ελε-
γκτή να ενισχυθεί και να ενδυναμωθεί τόσο 
πρακτικά όσο και νομοθετικά, ενώ κάποιες 
υπηρεσίες θα πρέπει να ανατεθούν στον 
ιδιωτικό τομέα.
Η κα. Γιωρκάτζη αφού ευχαρίστησε τον 

Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου για την πρόσκληση ενημέρωσε για 
τον ρόλο του Γενικού Ελεγκτή που βασικά 
έχει την ευθύνη ελέγχου και το δικαίωμα 
της επιθεώρησης όλων των λογαριασμών 
χρηματικών διαθεσίμων και άλλων περιου-
σιακών στοιχείων που διαχειρίζεται η Δημο-
κρατία και υποχρεώσεων που προκύπτουν 
εκ μέρους της. Έχει επίσης την ευθύνη, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών νό-
μων,  του ελέγχου των λογαριασμών των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, 
Αρχών Τοπικής Διοίκησης, ειδικών Ταμεί-
ων και άλλων οργανισμών. Υπάρχουν δηλα-
δή τριών ειδών έλεγχοι  που αφορούν τον 
οικονομικό έλεγχο, το διαχειριστικό έλεγχο 
και τον τεχνικό έλεγχο.
Στη συνέχεια έγινε συζήτηση και ανταλ-
λάγησαν απόψεις και εισηγήσεις για την 
περαιτέρω ενίσχυση και ενδυνάμωση του 
ρόλου του Γενικού Ελεγκτή.

Συνάντηση ΕΒΕΛ με τον 
Πρόεδρο του Συνδέσμου 

Εμπορικών Τραπεζών

Χορηγία VITATRACE για 
τη Βιομηχανική Περιοχή 

Στροβόλου

Τ ο Διοικητικό Συμβού-
λιο του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Λευκωσίας σε 
συνεδρία της ολομέλειας του 
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο 
του Συνδέ-
σμου των 
Εμπορ ικών 
Τραπεζών κ. 
Μάριο Κλη-
ρίδη.
Με τον κ. 
Κληρίδη συ-
ζ η τ ή θ η κ α ν 
θέματα που 
αφορούν τον 
τ ρ α π ε ζ ι κ ό 
τομέα και έγινε εποικοδομητι-
κή ανταλλαγή απόψεων για τις 
προσπάθειες που πρέπει να 
καταβληθούν ούτως ώστε να 
διευκολυνθούν οι επιχειρημα-

τίες να διαχειριστούν την τρέ-
χουσα πολύ δύσκολη οικονο-
μική κατάσταση που τους έχει 
πλήξει.
Συγκεκριμένα συζητήθηκε το 
θέμα της περιορισμένης ρευ-

σ τ ό τ η τ α ς 
και πως οι 
τ ράπε ζες 
μ π ο ρ ο ύ ν 
να βοη-
θ ή σ ο υ ν , 
τη μείωση 
των επιτο-
κίων, την 
α ν α μ ό ρ -
φωση των 
επ ιχε ιρη-

ματικών δανείων, θέματα που 
προκύπτουν από την ανακε-
φαλαίωση των τραπεζών, την 
ελεύθερη διακίνηση κεφαλαί-
ων κλπ.

Σ τον εξω-
ρ α ϊ σ μ ό 
και το-

πιοτέχνηση της 
εισόδου στη Βιο-
μηχανική Περιοχή 
Στροβόλου προ-
χώρησε η εται-
ρεία VITATRACE 
NUTRITION LTD, 
μέλος του ΕΒΕ 
Λευκωσίας. 
Συγκεκριμένα, η 
VITATRACE ανέ-
λαβε όλα τα έξοδα για τη δεντροφύτευση της διαχωριστικής 
λωρίδας επί της Λάμπρου Πορφύρα καθώς επίσης και την ανα-
μόρφωση δασυλλίου στη συμβολή της οδού Προπυλαίων με τη 
Λάμπρου Πορφύρα. 
Παράλληλα η εταιρεία κάλυψε τα έξοδα για την τοποθέτηση 
κατατοπιστικής πινακίδας στην είσοδο της Βιομηχανικής Περι-
οχής με χάρτη όπου καταγράφονται όλες οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση 

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση 
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Το ΕΒΕΛ χαιρετίζει την κοινή δήλωση ΚΕΒΕ 
και Τ/Κ Επιμελητηρίου

Τ ην  ιδιαίτερη ικανοποίηση του 
εκφράζει το Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας 

(ΕΒΕΛ) για την κοινή δήλωση του Κυπρι-
ακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου (ΚΕΒΕ) και του Τουρκοκυπριακού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου που εκδόθηκε 
χθες στις Βρυξέλλες  στην παρουσία των 
Ευρωεπιμελητηρίων.
Το ΕΒΕΛ στηρίζει την έναρξη των συνομι-
λιών μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη και του 
Τουρκοκύπριου ηγέτη κ. Ντερβίς Έρογλου 
και  ευελπιστεί  ότι με καλή πρόθεση και 
βούληση  μπορεί να εξευρεθεί μια σωστή 
λύση, η οποία θα εξυπηρετεί πρωτίστως τα 

συμφέροντα όλων των Κυπρίων σε μια ενω-
μένη πατρίδα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Αναμφισβήτητα τα οικονομικά οφέλη 
που θα προκύψουν από μια ενδεχόμενη 
λύση θα είναι προς το συμφέρον και των 
δύο κοινοτήτων.  
Το ΕΒΕ Λευκωσίας καλεί τους δύο ηγέτες 
να εργασθούν για μια βιώσιμη λύση που 
θα διασφαλίζει το κοινό μας μέλλον και θα 
βασίζεται στην πλήρη εφαρμογή των Ευρω-
παϊκών αρχών, του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού 
Κεκτημένου και του Διεθνούς Δικαίου.
Μια λύση η οποία θα διασφαλίζει τις αρχές 
των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
τις βασικές ελευθερίες που αφορούν τη δι-
ακίνηση, την εγκατάσταση και την ιδιοκτη-

σία.
Το ΕΒΕ Λευκωσίας είναι έτοιμο να συμ-
βάλει προς την κατεύθυνση μιας λύσης, η 
οποία θα φέρει τα επιθυμητά θετικά αποτε-
λέσματα σε όλο το φάσμα της οικονομικής 
δραστηριότητας με γνώμονα πάντοτε την 
ευημερία και το καλό όλων των Κυπρίων.
Ειδικότερα το ΕΒΕΛ πιστεύει ότι η σωστή 
λύση στο Κυπριακό πρόβλημα θα έχει άμε-
σα θετικά αποτελέσματα στην οικονομία, με 
έμφαση στους τομείς του τουρισμού των 
κατασκευών, το θαλάσσιο εμπόριο και της 
ενέργειας, όπως και στον τραπεζικό τομέα 
και των επαγγελματικών υπηρεσιών. Από 
τις θετικές αυτές εξελίξεις είναι πρόδηλα 
τα οφέλη και για τις δύο κοινότητες.

Επιβεβλημένη η μείωση 
του ηλεκτρικού ρεύματος

Προώθηση της Λευκωσίας 
στην τουριστική έκθεση 

του Βερολίνου

Μ ε στόχο την 
προώθηση 
της πόλης 

και περιφέρειας Λευκω-
σίας και την προσέλκυση 
τουριστών, η Εταιρεία 
Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής Περιφέ-
ρειας Λευκωσίας συμ-
μετείχε στην Τουριστική 
Έκθεση ITB Βερολίνου 
2014, η οποία αποτελεί 
μια από τις σημαντικότερες τουριστικές εκθέσεις του κόσμου.
Η εκπρόσωπος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προ-
βολής Περιφέρειας Λευκωσίας, κα. Νιόβη Παρισινού πραγμα-
τοποίησε επαφές με τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογρά-
φους, οι οποίοι επέδειξαν ενδιαφέρον για τα επερχόμενα έργα 
αναζωογόνησης της πρωτεύουσας.
Στα πλαίσια αυτά, η κα Παρισινού είχε την ευκαιρία να τονίσει 
τις τουριστικές πτυχές της κυπριακής πρωτεύουσας και της πε-
ριφέρειας και ειδικότερα τις προδιαγραφές της για συνεδριακό 
και θεματικό τουρισμό. 
Η Έκθεση προσέλκυσε 114.000 επισκέπτες, οι οποίοι συνα-
ντήθηκαν και ενημερώθηκαν από τους 10.147 εκθέτες από 
189 χώρες για όλες τις εξελίξεις του τουριστικού κλάδου.

Τ ο ΕΒΕ Λευκωσίας 
επικροτεί  την από-
φαση της ΡΑΕΚ (αρ. 

1034/2014) με την οποία 
γίνεται μόνιμη η μείωση κατά 
8% επί όλων των βασικών δι-
ατιμήσεων της ΑΗΚ. 
Παρά το γεγονός ότι πρακτικά 
δεν διαφοροποιείται το κόστος 
της ηλεκτρικής ενέργειας για-
τί απλά η μείωση  μετατρέπε-
ται από προσωρινή σε μόνιμη, 
εντούτοις το ΕΒΕ Λευκωσίας 
τονίζει ότι είναι καλοδεχούμε-
νες οποιεσδήποτε ενέργειες 
που επιβεβαιώνουν τη  μόνιμη 
μείωση του κόστους ηλεκτρι-
κού ρεύματος τόσο για εμπο-
ρικούς/βιομηχανικούς όσο και 
οικιακούς καταναλωτές.
Εν όψει της αναμενόμενης 
ολοκλήρωσης της  διαδικα-
σίας για σχεδιασμό των νέων 
διατιμήσεων από την ΑΗΚ, 
το ΕΒΕ Λευκωσίας εκφρά-
ζει την ελπίδα ότι αυτές θα 
καλύπτουν όλο το εύρος των 
εμπορικών/βιομηχανικών κα-

ταναλωτών και θα οδηγούν 
στη μείωση του πραγματικού 
κόστους ηλεκτρικού ρεύματος 
μακριά από υπερχρεώσεις, 
στρεβλώσεις και υπερβολές. 
Το ΕΒΕΛ επανατονίζει  ότι η 
τιμή ηλεκτρικού ρεύματος εί-
ναι υψίστης σημασίας για την 
οικονομία του τόπου καθώς 
η κάθε αύξηση έχει πολλα-
πλασιαστική επίδραση που  
καταλήγει σε πολύ μεγαλύ-
τερο κόστος  στην οικονομία 
αφού επηρεάζει όλες τις λει-
τουργικές και παραγωγικές 
διαδικασίες του τόπου αλλά 
και τα νοικοκυριά (βλέπε αυ-
ξήσεις  στο κόστος παραγω-
γής, διανομής και διάθεσης 
προϊόντων, αυξήσεις στο κό-
στος  υπηρεσιών, τουριστικών 
μονάδων, στο κόστος λειτουρ-
γίας της Δημόσιας Υπηρεσίας 
κλπ). Ως  βέβαιη συνέπεια,  
διαβρώνεται η ανταγωνιστικό-
τητα της οικονομίας στο σύνο-
λο της καθώς και μειώνονται 
οι προοπτικές ανάπτυξης.

Στιγμιότυπο από τη συμμετοχή της 
Λευκωσίας στην τουριστική έκθεση
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on line Επιχειρηματικά Νέα
 του ΕΒΕ Λευκωσίας

Σεμινάριο ΕΒΕ 
Λευκωσίας – CYS

Ε ξαιρετική επιτυχία σημεί-
ωσε το σεμινάριο με θέμα 
«Το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Τυποποίησης: Αξιοποίηση των Προ-
τύπων και Προσφορές Δημοσίου» 
που διοργανώθηκε από το ΕΒΕ Λευ-
κωσίας και τον Κυπριακό Οργανισμό 
Τυποποίησης στις 27 Νοεμβρίου 
2013.
Το σεμινάριο χαιρέτησε ο Διευθυντής 
Βιομηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. 
Ανδρέας Αντωνιάδης και εισηγητές 
ήταν οι κ.κ. Πάμπος Καμμάς, Διευ-

θυντής του Κυπριακού Οργανισμού 
Τυποποίησης, Βάσος Παναγιώτου, 
Αναπληρωτής Διευθυντής της Κυπρι-
ακής Εταιρείας Πιστοποίησης (ΚΕΠ) 
και ο Γιάννης Βασιάδης, Λειτουργός 
Τυποποίησης.
Στόχος του σεμιναρίου ήταν η επι-
μόρφωση και κατάρτιση των συμμε-
τεχόντων για ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας και συνεχούς βελτίωσης 
της διαδικασίας με αξιοποίηση των 
προτύπων στις δημόσιες προσφορές.

Παρουσίαση του 
έργου LEAN

Τ ην παρουσίαση του έργου LEAN σε μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ Λευ-
κωσίας προέβη η ομάδα από το δίκτυο 

υλοποίησης του.
Η παρουσίαση έγινε με την ευκαιρία της επίσκεψης 
στην Κύπρο των εταίρων από το  ISTUD Ιταλίας που 
κατέχουν την εμπειρογνωμοσύνη αναφορικά με τη 
μεθοδολογία «Analogies».
Υπενθυμίζεται ότι από το 2012 το ΕΒΕ Λευκωσί-
ας, σε συνεργασία με το Κυπριακό Συμβουλευτι-
κό Οργανισμό Eurosuccess Consulting και άλλους 
Ευρωπαίους εταίρους συμμετέχει στο Πρόγραμμα 
Λεονάρντο Ντα Βίντσι (δράση-Μεταφορά Καινοτο-
μίας) με το έργο LEAN (Learning from Analogies) 
που αφορά την ανάπτυξη των επιδεξιοτήτων διευ-
θυντικών στελεχών και επιχειρηματιών διαμέσου 
της μεταφοράς μιας καινοτόμου μεθοδολογίας που 
βασίζεται στη χρήση «αναλογιών» σχετικά με την εκ-
παίδευση στη διοίκηση.
Η ευθύνη του ΕΒΕ Λευκωσίας στο έργο είναι η προ-
ώθηση του έργου LEAN και αξιοποίηση των απο-
τελεσμάτων του. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ετοιμά-
στηκαν σχετικά τρίπτυχα στις διάφορες γλώσσες των 
εταίρων, πόστερς, πανό, εκδόθηκαν σχετικές ανα-
κοινώσεις, και  δημιουργήθηκε σχετική ιστοσελίδα 
για το έργο http://www.projectlean.eu/.

Συνάντηση κλιμακίου Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με το ΕΒΕ Λευκωσίας

Μ ε επιτυχία συνεχίζονται οι ετή-
σιες συναντήσεις μεταξύ της 
Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρή-

σεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και του ΕΒΕ Λευκωσίας. Η φετινή 
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 25 Φε-
βρουαρίου 2014 και εντάσσεται τα πλαίσια 
της ετοιμασίας της έκθεσης βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας.
Εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Επι-
χειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής παρέστη ο κ. Domenico 
Lombardi, Policy Officer, υπεύθυνος για 
την αξιολόγηση της Κύπρου και της Ιταλίας
Φέτος η συζήτηση περιστράφηκε γύρω 
από τα θέματα βιομηχανίας, βιομηχανικής 
πολιτικής, καινοτομίας, ενέργειας, διεθνο-

ποίησης και εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτικών εργαλείων.
Η συζήτηση ήταν παρά πολύ παραγωγική 
και δημιουργική καθώς υπήρξε ανταλλαγή 
απόψεων, ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και  
τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία.
Τονίστηκε εμφαντικά  η ανάγκη στήριξης 

των μικρών κρατών από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στον τομέα της βιομηχανικής πολι-
τικής αλλά και η αξιοποίηση των διαρθρωτι-
κών ταμείων και προώθηση πρωτοβουλιών 
για την Έρευνα και Καινοτομία ώστε να 
ενισχυθεί η βιομηχανία και ο ευρύτερος  
παραγωγικός ιστός του τόπου.
Από πλευράς ΕΒΕ Λευκωσίας συμμετεί-
χαν ο Πρόεδρος κ. Κώστας Γεωργαλλής, ο 
Αντιπρόεδρος Υπηρεσιών  κ. Μιχάλης Μου-
σιούττας, το μέλος της Επιτροπής Βιομηχα-
νίας κ. Μαρίνος Καλλής, καθώς και ο Διευ-
θυντής Βιομηχανίας. Προσκεκλημένοι στη 
συνάντηση ήταν εκπρόσωποι του Κυπρια-
κού Συνδέσμου Έρευνας και Καινοτομίας 
καθώς και μέλη από τις Τοπικές Επιτροπές 
Βιομηχάνων του ΕΒΕ Λευκωσίας. 

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση 

Στιγμιότυπο από το σεμινάριο


