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Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων με μία ματιά

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) 
βρίσκεται στη Λευκωσία και σήμερα απασχολεί 
28 άτομα μόνιμο προσωπικό. Κάτω από την ΟΕΒ 
λειτουργούν τα πιο κάτω Τμήματα/Υπηρεσίες:

• Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνική Πολιτική
• Επιχειρηματική Ανάπτυξη και Οικονομία
• Μελέτες, Κατάρτιση, Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα και Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού

• Ενεργειακή & Περιβαλλοντική Πολιτική
• Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις και 

Διαχείριση Εκδηλώσεων
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• Η ΟΕΒ είναι παγκύπρια ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική 
οργάνωση που έχει Μέλη εξήντα πέντε (65) 
σημαντικούς Επαγγελματικούς/Κλαδικούς Συνδέσμους 
και εκατοντάδες επιχειρήσεις στους τομείς: 
Βιομηχανία, Υπηρεσιών, Κατασκευών, Εμπορίου, 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Τουρισμού, Παιδείας, 
Υγείας και Γεωργίας με σύνολο Μελών που ξεπερνά τις 
5.000.

• Τα Μέλη της προέρχονται από όλους τους τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας και απασχολούν πάνω 
από το 60% των εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα, 
ποσοστό που είναι από τα ψηλότερα στην Ευρώπη.

Λίγα λόγια για την ΟΕΒ
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Γενικοί στόχοι της Υπηρεσίας Ενέργειας & 
Περιβάλλοντος
Παροχή πληροφοριών και ενημέρωση μελών σχετικά με τις δραστηριότητες και εξελίξεις στον τομέα σε εθνικό, Ευρωπαϊκό 
και Διεθνές επίπεδο.

Υποστήριξη της Επιτροπής Ενέργειας της ΟΕΒ, Μελών και Επαγγελματικών Συνδέσμων. 

Συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση των στατιστικών στοιχείων στον τομέα.

Διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης, εκδηλώσεων, διαλέξεων, θεματικών ημερών που σχετίζονται με την ενέργεια και το 
περιβάλλον.

Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης για θέματα του τομέα.

Ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με θέμα την ενέργεια 
και το περιβάλλον.

Προώθηση της συνεργασίας της βιομηχανίας με πανεπιστήμια στον τομέα της ενέργειας και την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών. Συνεργασία με γραφεία διασύνδεσης δημόσιων και ιδιωτικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Κύπρου.

Προώθηση της δημιουργίας νέων προτύπων και εφαρμογή τους.
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Υπηρεσία Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και άρση διοικητικών ή 
άλλων εμποδίων

Υποβοήθηση στη διατήρηση της 
παγκόσμιας θέσης στην 

εγκατάσταση ηλιακών θερμικών 
συστημάτων και διασφάλιση της 

ανταγωνιστικότητας των 
κυπριακών κατασκευαστών 

Προώθηση καθαρών τεχνολογιών 
για την προστασία του 

περιβάλλοντος και των στόχων 
του 2030 για την κυκλική 

οικονομία και την κλιματική 
αλλαγή

Παροχή εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ώστε να 

διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο 
γνώσεων των στελεχών των 

Μελών της ΟΕΒ που ασχολούνται 
με ενεργειακά θέματα

Διοργάνωση ημερίδων, 
ενημερωτικών διαλέξεων, 

συναντήσεων Β2Β και Β2G και 
πληροφορεί τα Μέλη για τις νέες 

τεχνολογικές ή άλλες εξελίξεις

Ενέργειες που διασφαλίζουν την 
ασφαλή, απρόσκοπτη και προσιτή 

ενέργεια στους καταναλωτές

Συμμετοχή σε προγράμματα που 
προωθούν την έρευνα και την 
ανάπτυξη σε ενεργειακά και 

περιβαλλοντικά θέματα

Παροχή υπηρεσιών, τεχνικής 
βοήθειας και υποστήριξης προς τα 

Μέλη της ΟΕΒ για τα θέματα 
ενέργειας και περιβάλλοντος

Προώθηση της εξοικονόμησης 
ενέργειας και της αποδοτικής 

χρήσης της ενέργειας

Παροχή έγκαιρης ενημέρωσης 
προς τα Μέλη για όλες τις νέες 

νομοθετικές πρωτοβουλίες

Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 
πληροφορία, δυνατότητες 

συμμετοχής σε ομάδες εργασίας, 
διαλόγου, διαβούλευσης κλπ

Ανάπτυξη νέων ιδιωτικών 
πρωτοβουλιών για την ενέργεια 

και το περιβάλλον
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Επαγγελματικοί 
Σύνδεσμοι που 
σχετίζονται με 

θέματα 
ενέργειας & 

περιβάλλοντος

Οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι που σχετίζονται άμεσα ή 
έμμεσα με τα θέματα ενέργειας/περιβάλλοντος, που 
λειτουργούν κάτω από την αιγίδα της ΟΕΒ είναι:

• Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοκαυσίμων Κύπρου

• Ένωση Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας Κύπρου (ΕΒΗΕΚ)

• Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών & 
Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ)

• Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ)

• Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης 
Ενέργειας (ΠΑΣΕΕΞΕ)

• Σύνδεσμος Μεγάλων Καταναλωτών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας

• Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου

• Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου

• Σύνδεσμος Συμβούλων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων, 
Μηχανολόγων & Ενέργειας

• Οργανισμός Ανακύκλωσης Κύπρου
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Η Ομάδα της Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Η Ανθή Χαραλάμπους είναι Χημικός 
Μηχανικός, πτυχιούχος του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με 

ειδίκευση στην Περιβαλλοντική 
Μηχανική (MSc), κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου Master of Business Administration 

(MBA) και του P.Dip. στην Ανανεώσιμη 
Ενέργεια και στη Διαχείριση Ενέργειας. 
Περισσότερα από 21 χρόνια εμπειρίας 

σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος, 
ευρωπαϊκά έργα, ανάπτυξη νέων ιδεών, 
προσκεκλημένη ομιλήτρια σε πάνω από 

60 συνέδρια.

Ο Παναγιώτης Καστανιάς είναι 
Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος 

του Πανεπιστημίου Κύπρου και 
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην 

Περιβαλλοντική και Ενεργειακή 
Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του 
Σέφιλντ. Περισσότερα από 4 χρόνια 
εμπειρίας σε θέματα ενέργειας και 
περιβάλλοντος. Είναι ειδικευμένος 
ενεργειακός ελεγκτής, διαχειριστής 

ενέργειας και ενεργειακός 
έμπειρογνόμωνας.

Η Χρίστια Αλεξάνδρου είναι 
αριστούχα πτυχιούχος Κλασικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου 
και κατέχει  μεταπτυχιακό δίπλωμα 
στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / 

Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη από το Πανεπιστήμιο 

Frederick. Περισσότερα από 5 χρόνια 
εμπειρίας στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση σε περιβαλλοντικά 

θέματα. Είναι υπεύθυνη για την 
εφαρμογή του συστήματος EMAS

στην ΟΕΒ

acharalambous[at]oeb.org.cy pkastanias[at]oeb.org.cy calexandrou[at]oeb.org.cy

Προϊστάμενη Υπηρεσίας Λειτουργός Λειτουργός Λειτουργός

egregoriou[at]oeb.org.cy

Η Έλενα Γρηγορίου είναι απόφοιτη 
του τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και κάτοχος μεταπτυχιακού 

διπλώματος στις Ενεργειακές 
Τεχνολογίες και Αειφόρο Σχεδιασμό. 
Ασχολήθηκε στην αρχή της καριέρα

της με θέματα αυτοματισμών. 
Εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό 

της ΟΕΒ από τον Μάιο του 2018
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Επικοινωνήστε μαζί μας

Ομοσπονδία Εργοδοτών & 
Βιομηχάνων
Λεωφ. Ακροπόλεως 2 & Γλαύκου,
Στρόβολος, 2000 Λευκωσία
P.O.Box 21657, 1511 Λευκωσία
Email: acharalambous@oeb.org.cy 
Tel: +357 22 665 102, ext. 204 Fax: 
+357 22 669 459
Web site: www.oeb.org.cy     
www.epihirimatiki.com
Social media: 


