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Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή Ημερίδα. Και 

ο λόγος δεν είναι άλλος από το ότι η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), 

αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα οικο-καινοτομίας και το έχει αποδείξει μέσω 

πολλαπλών και πολύπλευρων δράσεων. Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ το 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ιδιαίτερα τον Δρ Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη, 

που έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Interreg Balkan 

Mediterranean για το πρόγραμμα «Μια συμμαχία γνώσης για την επιχειρηματικότητα 

της πράσινης καινοτομίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ», την 

υλοποίηση του οποίου υποστηρίζει η ΟΕΒ. Θα ήταν παράλειψη μου να μην 

ευχαριστήσω εκ μέρους των διοργανωτών, τους εκλεκτούς ομιλητές, των οποίων οι 

παρουσιάσεις καταπιάνονται με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από χρηματοδοτήσεις της 

οικο-καινοτομίας, στρατηγικές και πολιτικές, αλλά και παραδείγματα από κυπριακές 

επιχειρήσεις, που αποδεικνύουν πως όταν υφίστανται οι κατάλληλες συνθήκες η 

οικο-καινοτομία μπορεί να ανθίσει. Ευχαριστίες και στη Cyta η οποία στηρίζει την 

εκδήλωση, η οποία αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξη δράσεων για την οικο-

καινοτομία. 

 

Κυρίες, Κύριοι, 

Η Οικο-καινοτομία είναι βασικός παράγοντας για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα 

της Ευρώπης και κατά προέκταση και της Κύπρου. Με την υποστήριξη νέων 



διεργασιών, τεχνολογιών και υπηρεσιών, που καθιστούν τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον, η οικο-καινοτομία βοηθά 

στη βελτιστοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού της και παράλληλα στην 

αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και η εξάντληση των 

φυσικών πόρων. 

 

Πιο ουσιώδες όμως είναι το ότι η οικο-καινοτομία αποτελεί ευκαιρία για τις 

επιχειρήσεις. Η οικο-καινοτομία οδηγεί σε μείωση του κόστους, συμβάλλει στην 

αξιοποίηση νέων ευκαιριών ανάπτυξης και βελτιώνει την εικόνα μιας εταιρείας στα 

μάτια των πελατών της. 

 

Η ΟΕΒ σε αυτά τα πλαίσια χαιρετίζει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

το Green Deal, για το οποίο θα ακούσουμε περισσότερα στη συνέχεια από τον 

Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κ. Ιερόθεο 

Παπαδόπουλο. Το Green Deal αναμένουμε να συνεισφέρει θετικά στην 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζεται ο 

σεβασμός στο περιβάλλον και τη κοινωνία του σήμερα και του αύριο. 

 

Θα κλείσω το σύντομο χαιρετισμό μου με μια διαβεβαίωση: Η ΟΕΒ θα είναι δίπλα 

στους φορείς που υποστηρίζουν την υλοποίηση δράσεων, μέτρων και σχεδίων τα 

οποία ενισχύουν την οικο-καινοτομία γιατί η Κυπριακή Οικονομία θα πρέπει να 

αξιοποιήσει στο έπακρο αυτές τις σπουδαίες συγκυρίες. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι εποικοδομητικές εργασίες και δημιουργικό διάλογο. 
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