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Η αδελφοποίηση των 
δύο Επιμελητηρίων θα 
αποτελέσει αποφασιστικό 
παράγοντα για την 
περαιτέρω ενδυνάμωση 
των επιχειρηματικών 
σχέσεων των μελών 
των δύο Επιμελητηρίων

l

Επιτυχής η παρουσίαση
 του έργου LEAN

Το έργο LEAN αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη των διεθυντικών στελεχών 
και επιχειρηματιών

l
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Λεπτομέρειες στη σελ. 3

Ικανοποίηση για το Μέγαρο 
Πολιτισμού εκφράζουν ΕΒΕ 
Λευκωσίας και ΕΤΑΠ Λευκωσίας

σελ. 2

Με πολλές εκδηλώσεις 
γιόρτασε η Λευκωσία τη 
Διεθνή Ημέρα Τουρισμού

σελ. 4

Πέραν των 20.000 ατόμων 
επισκέφθηκαν το Nicosia 
Beer Fest

σελ. 4

H υπογραφή για την αδελφοποίηση των δυο Επιμελητηρίων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Εμπορική αποστολή 
από το Ιράν στο εργοστάσιο 

Παγωτά Παπαφιλίππου

Συζητήθηκαν οι εμπορικές σχέσεις 
και οι τρόποι πιθανής συνεργασίας 
μεταξύ των δύο χωρών

l

Λεπτομέρειες στη σελ. 3

Σ τις 13 Οκτωβρίου η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση του ΕΒΕΛ. Τη Δευτέ-

ρα 13 Οκτωβρίου 2014, θα πραγματο-
ποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση του 
ΕΒΕ Λευκωσίας, στο ξενοδοχείο Hilton 
στη Λευκωσία. Τη Γενική Συνέλευση θα 
τιμήσουν με την παρουσία τους Υπουρ-
γοί, εκπρόσωποι κομμάτων, Βουλευτές, 
ανώτερα στελέχη της Δημόσιας Υπηρε-
σίας, επιχειρηματίες και μέλη.

Οκτωβρίου
13

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
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Τ ο Εμπορικό και Βι-
ομηχανικό Επιμελη-
τήριο Λευκωσίας και 

το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο της Τζέντας της 
Σαουδικής Αραβίας προχώρη-
σαν στις 16 Σεπτεμβρίου στην 
υπογραφή Πρωτοκόλλου συ-
νεργασίας αδελφοποίησης που 
έγινε στα γραφεία του ΕΒΕ Λευ-
κωσίας.

Το Πρωτόκολλο συνεργασίας 
υπέγραψαν ο Πρόεδρος του 
ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γε-
ωργαλλής και ο Σεΐχης Κhalaf 
Bin Houssan Al Otaibi του Επι-
μελητηρίου της Τζέντας.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσί-
ας ανέφερε ότι η αδελφοποίη-
ση των δύο Επιμελητηρίων θα 
αποτελέσει αποφασιστικό πα-
ράγοντα για την περαιτέρω εν-
δυνάμωση των επιχειρηματικών 
σχέσεων των μελών των δύο 
Επιμελητηρίων εδραιώνοντας 

ένα δεσμό που θα αποσκοπεί 
στην ανάπτυξη των δύο πόλεων.

Η Κύπρος είπε μπορεί να απο-
τελέσει την πύλη προς την Ευ-
ρώπη, ενώ η Σαουδική Αραβία 
την πύλη προς την ευρύτερη 
περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Σεΐχης Κhalaf Bin Houssan 

Al Otaibi ανέφερε ότι οι προο-
πτικές συνεργασίας είναι ανε-
ξίτηλες και αναφέρθηκε ιδιαί-
τερα στην ανάγκη επανέναρξης 
των απ’ ευθείας πτήσεων με τη 
Σαουδική Αραβία, η οποία θα 
θέσει τα θεμέλια για σημαντική 
αύξηση του τουριστικού ρεύμα-
τος προς τη χώρα μας, όχι μόνο 
μέσω Σαουδικής Αραβίας αλλά 

και των γειτονικών της χωρών.

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στις προ-
οπτικές στους τομείς του Εμπο-
ρίου, των κατασκευών και της 
εκπαίδευσης.

Στην τελετή υπογραφής παρευ-
ρέθηκαν επίσης ο Υπουργός 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχα-
νίας και Τουρισμού κ. Γιώργος 
Λακκοτρύπης, ο Πρέσβης Λεω-
νίδας Παντελίδης, Διευθυντής 
Διεύθυνσης Μέσης Ανατολής 
και Βορείου Αφρικής, από το 
Επιμελητήριο της Τζέντας ο 
Δρ. Mansoor Bin Saleh Al-
Khonbizan, η κα Ghada Alim 
Aledreesy, ο Πρόεδρος του 
ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης, ο 
Πρόεδρος του CIPA  κ. Χριστό-
δουλος Αγκαστινιώτης καθώς 
και Μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΕΒΕ Λευκωσίας. 

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, 
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www.fmw.com.cy
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Στιγμιότυπο από την αδελφοποίηση των δυο Επιμελητηρίων

Ικανοποίηση για το Μέγαρο 
Πολιτισμού εκφράζουν ΕΒΕ 

Λευκωσίας και ΕΤΑΠ Λευκωσίας

Τ ην ικανοποίηση τους για την 
απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου να αποκατασταθεί 

το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και να 
μετατραπεί σε Μέγαρο Πολιτισμού, εκ-
φράζουν το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Λευκωσίας και η Εταιρεία 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
Λευκωσίας.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας και η ΕΤΑΠ Λευκω-

σίας υποστηρίζουν ότι το Μέγαρο Πολι-
τισμού αποτελεί έργο ποιοτικής αναβάθ-
μισης της  πρωτεύουσας. Με το έργο 
αυτό θα υποβοηθηθεί η πολιτιστική και 
οικονομική ανάπτυξη της διχοτομημένης 
πόλης της Λευκωσίας, ενώ  θα ενισχύσει 
την ελκυστικότητα του τουριστικού της 
προϊόντος μέσω του πολιτιστικού του-
ρισμού με όλα τα θετικά συνακόλουθα 
στην τοπική οικονομία και ολόκληρη την 
Κύπρο.
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Εμπορική αποστολή από το Ιράν επισκέφθηκε 
το εργοστάσιο της εταιρείας Παγωτά Παπαφιλίππου

Τ ην Τρίτη 24 Σεπτεμ-
βρίου 2014 εμπορική 
αποστολή του Ιράν 

επισκέφτηκε το εργοστάσιο Πα-
γωτά Παπαφιλίππου. Σε μια φι-
λικότατη συνάντηση συζήτησαν 
με τον κ. Παναγιώτη Παπαφι-
λίππου  τις εμπορικές σχέσεις  
και τους τρόπους πιθανής  ανά-
πτυξης συνεργασίας μεταξύ των 
δύο χωρών.  

Επικεφαλής της αποστολής 
ήταν ο πρόεδρος του Κεντρι-
κού Εμπορικού και Βιομηχανι-
κού επιμελητηρίου του Ιράν κ. 
Cholam Hossein Shafei και ο 
Πρέσβης του Ιράν στην Κύπρο  
Dr. R. Zabib.

Μεταξύ άλλων, λέχθηκε από τον 
Πρόεδρο του Εμπορικού και Βι-
ομηχανικού  Επιμελητηρίου του 
Ιραν κ. Cholam Hossein Shafei, 
ότι παρ’όλες τις υπάρχουσες 
δυσκολίες λόγω του εμπάρ-
γκο προς το Ιράν, οργανώνει 
συναντήσεις σε φιλικές χώρες 
και προσπαθεί για ενδυνάμωση 
των εμπορικών σχέσεων μεταξύ 
τους.
 
Υπόσχεση του προς τον κ. Πα-
παφιλίππου είναι η διατήρηση 
της συνεχούς επικοινωνίας με-
ταξύ τους,  καθώς και η προ-
σπάθεια για προώθηση του πα-
γωτού στο Ιράν.

O κ. Παν. Παπαφιλίππου ενημερώνει την αποστολή από το Ιράν

Με επιτυχία παρουσιάστηκε το Ευρωπαϊκό έργο LEAN

Π ραγματοποιήθηκε  με επιτυχία 
την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 
2014 μεταξύ 16:00 και 17:30 

ενημερωτική ημερίδα για παρουσίαση του 
Ευρωπαϊκού Έργου LEAN ( Learning from 
Analogies). Το έργο LEAN το οποίο χρημα-
τοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Λεονάρντο Ντα βίντσι (δράση Μεταφορά 
Καινοτομίας) αποσκοπεί στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων διευθυντικών στελεχών και επι-
χειρηματιών διαμέσου της μεταφοράς μιας 
καινοτόμας εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, η 
οποία βασίζεται στη χρήση «αναλογιών».

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιά-
στηκαν παραδείγματα υφιστάμενων εκπαι-
δευτικών «αναλογιών» αλλά και νέων που 
έχουν προκύψει από το έργο LEAN και 
αφορούν θέματα όπως οργανωτική δομή, 
διαχείριση ρίσκου, επιχειρηματική στρατη-
γική και οργανωτική συμπεριφορά. Για την 
κάθε χώρα η οποία συμμετείχε, αναπτύχθη-
κε και μια δική της εθνική αναλογία ως αντι-

κείμενο εκπαίδευσης, που στην περίπτωση 
της Κύπρου έχει θέμα την «Ανάπτυξη μετά 
την Τουρκική εισβολή: Από τα ερείπια στο 
οικονομικό θαύμα». Μαθαίνοντας και εκ-
παιδεύοντας με βάση αντικείμενα τα οποία 
προφανώς δεν έχουν άμεση σχέση  με τα 
συγκεκριμένα εργασιακά θέματα, οι επιχει-
ρηματίες και διευθυντικά στελέχη θα είναι 
σε θέση να υιοθετήσουν μία νέα προσέγγι-
ση στην επίλυση επιχειρηματικών προβλη-

μάτων. 
Στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν 
εταίροι από Κύπρο, Πολωνία, Ιταλία και 
Ρουμανία. Από την Κύπρο συμμετέχουν ο 
οργανισμός Eurosuccess Consulting (Συ-
ντονιστής) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕ Λευκωσίας). 
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσε-
λίδα του έργου LEAN www.projectlean.eu 

Ιδιαίτερον ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσίαση του έργου LEAN
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Με πολλές εκδηλώσεις γιόρτασε 
η Λευκωσία τη Διεθνή Ημέρα Τουρισμού

Μ ε δωρεάν ξεναγήσεις σε μου-
σεία, περιπάτους στην πα-
λιά Λευκωσία και με Γιορτή 

Παγωτού γιόρτασε η Λευκωσία τη Διεθνή 
Ημέρα Τουρισμού. Η Εταιρεία Τουριστι-
κής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας 
Λευκωσίας διοργάνωσε αυτές τις εκδηλώ-
σεις με στόχο να προβληθεί η πρωτεύουσα, 
τόσο στους ντόπιους όσο και στους ξένους 
τουρίστες.
Συγκεκριμένα, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρί-
ου 2014, από τις 10:00 μέχρι τις 16:30, 
πραγματοποιηθήκαν δωρεάν ξεναγήσεις 
στα μουσεία της Λευκωσίας (Λεβέντειος 
Πινακοθήκη, Μουσείο Τεχνών Μιχαλάκη 
και Λουκίας Ζαμπέλλα, Μουσεία Παγκυ-
πρίου Γυμνασίου, Βυζαντινό Μουσείο, 
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, Μουσείο Ιστορι-
κής Μοτοσυκλέττας, ίδρυμα Κώστα και Ρί-
τας Σεβέρη, Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο, 
Μουσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης 
Τσιάπρα Πιερίδη) δωρεάν ξεναγήσεις και 

περιπάτους στην παλιά Λευκωσία και δω-
ρεάν ξενάγηση με το Τρενάκι. Φέτος, πάνω 
από 1.000 άτομα έλαβαν μέρος στις διά-
φορες ξεναγήσεις.
Το ίδιο απόγευμα στις 17:30 πραγματοποι-
ήθηκε η καθιερωμένη γιορτή παγωτού στην 
τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου. Τα εγκαίνια 
της γιορτής τέλεσε o Δήμαρχος Λευκωσίας 
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης. Στο τέλος της 
τελετής έναρξης βραβεύτηκε ο κ. Παναγιώ-

της Παπαφιλίππου, Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Βιομηχάνων Παγωτού Κύπρου για την 
προσφορά του στην κυπριακή βιομηχανία 
παγωτού. Στην εκδήλωση οι βιομηχανίες 
κυπριακού παγωτού πρόσφεραν δωρεάν 
παγωτό, ενώ υπήρχε πλούσιο ψυχαγωγικό 
πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Στη 
«Γιορτή Παγωτού» έλαβαν μέρος πάνω από 
10.000 άτομα, ντόπιοι και ξένοι. 

Πέραν των 20.000 ατόμων 
επισκέφθηκαν το Nicosia Beer Fest

Π έραν των 
20.000 ατόμων 
επισκέφθηκαν 

το Nicosia Beer Fest και 
πέραν των 25.000 λίτρων 
μπύρας καταναλώθηκε.!
Το Nicosia Beer Fest ση-
μείωσε τεράστια επιτυχία, 
αφού ο κόσμος είχε την 
ευκαιρία να απολαύσει το 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα, 
πίνοντας μπύρα.!
Ακόμη, όσοι το επισκέφθη-
καν είχαν την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν στην κλή-
ρωση του μεγάλου χορηγού MTN για ένα 
κινητό τηλέφωνο Samsung Galaxy S3. Ο 

νικητής της κλήρωσης είναι ο κ. Γιώργος 
Χασαπάκης.
Επίσης, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, 

εθελοντές συνέλλεξαν 
ξηρά τροφή για τη στή-
ριξη του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου «Αγκα-
λιάζω» του Δήμου Λευ-
κωσίας.
Ο Δήμος Λευκωσίας, η 
Εταιρεία Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβο-
λής Περιφέρειας Λευ-
κωσίας και το Εμπορικό 
Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο Λευκωσίας εκφρά-
ζουν τις ευχαριστίες 
τους προς όλους τους 

χορηγούς του Φεστιβάλ, αλλά και στον 
κόσμο που το αγκάλιασε.

Πολλοί επισκέπτες έλαβαν 
μέρος στην ξενάγηση σε μουσεία

Πλήθος επισκεπτών στη Γιορτή Παγωτού

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το φεστιβάλ μπύρας


