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 «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Ενημερωθείτε τώρα για τις υπηρεσίες  

υποστήριξης και χρηματοδότησης» 

 

 

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σας ενημερώνει για την Εκδήλωση με θέμα: «Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις: Ενημερωθείτε τώρα για τις υπηρεσίες υποστήριξης και χρηματοδότησης», η 

οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2013, από τις 09.00 π.μ. μέχρι τις 17.00 μ.μ. στη 

Λευκωσία (Ξενοδοχείο Holiday Inn). Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για τις υπηρεσίες 

υποστήριξης που προσφέρονται προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο, για ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητάς τους. 

 

Με τη συμμετοχή σημαντικού αριθμού φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συγκεντρωμένων σε 

ένα χώρο, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ενημερωθούν τόσο μέσα από τις παρουσιάσεις όσο και 

με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, για τις υπηρεσίες που προσφέρονται προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 

ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που περιλαμβάνει τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, την ανάπτυξη νέων 

επιχειρήσεων, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, την εκπαίδευση και το ανθρώπινο 

δυναμικό, τη διεθνή επιχειρηματική δικτύωση και συνεργασία καθώς επίσης και την παραγωγικότητα 

και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 

Στην Εκδήλωση θα μιλήσει ο Δρ Sobhi Basheer από το Ισραήλ με θέμα: «Creating an innovative high 

technology start-up». Ο Δρ Sobhi Basheer είναι Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Trans-

Biodiesel. 

 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, που συντονίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας και στοχεύει 

στην προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη καθώς και στην παροχή πληροφόρησης για 

τη διαθέσιμη υποστήριξη που προσφέρεται σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Αυτός ο πανευρωπαϊκός θεσμός έχει στόχο να διευκολύνει τους υφιστάμενους και μελλοντικούς 

επιχειρηματίες να εξεύρουν  πληροφορίες, συμβουλές, υποστήριξη και ιδέες που θα τους βοηθήσουν 

να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους.  

 

Η είσοδος στην Εκδήλωση για το κοινό είναι ελεύθερη.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Μιχάλη Πρωτοπαπά (22889748) 

και τη κα. Στάλω Δημοσθένους (22889752). 

   
 
   
  Με εκτίμηση, 
 
  Μιχάλης Πρωτοπαπάς 
  Λειτουργός  
  Μονάδα Ενημέρωσης Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 
  Enterprise Europe Network 
  Κ.Ε.Β.Ε. 

 
 



 
                                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

 
«Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Ενημερωθείτε τώρα για τις υπηρεσίες  

υποστήριξης και χρηματοδότησης» 
 

Τετάρτη | 4 Δεκεμβρίου 2013 | 09.00 - 17.00 | Ξενοδοχείο Holliday Inn | Λευκωσία 
 

09.00 - 09.30 | Προσέλευση - Εγγραφές  
 
09.30 - 09.50 | Χαιρετισμοί 
 
09.50 - 10.20 | Ομιλία με θέμα: «Creating an innovative high technology start-up» 
                         Δρ Sobhi Basheer, Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της TransBiodiesel - Ισραήλ 
 
10.20 - 10.35 | «Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνολογίας» 
                         Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 
 
10.35 - 10.50 | «Οι Υπηρεσίες της ΟΕΒ προς τις Επιχειρήσεις» 
                        Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων 
 
10.50 - 11.05 | «ΚΕΒΕ: Έμπρακτη στήριξη στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» 
                        Κυπριακό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο 
 
11.05 - 11.20 | «ΚΣΕΕΚ: Επιχειρήσεις και Καινοτομία» 
                        Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας 
 
11.20 - 11.35 | «Γέφυρα Επικοινωνίας Πανεπιστημίων/Ακαδημαϊκής Κοινότητας με τις Επιχειρήσεις» 

Γραφεία Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο στα Πανεπιστήμια που   λειτουργούν στην   
Κυπριακή Δημοκρατία 

 
«Πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες - Πώς και γιατί να συμμετέχει μια Μικρομεσαία   
Επιχείρηση»  

                       Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου 
 
11.35 - 11.50 | «Η οργανική ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο» 

           Cypriot Enterprise Link 
  
11.50 - 12.35 | Συναντήσεις Δικτύωσης 
 
12.35 - 12.50 | «Υπηρεσίες υποστήριξης στην δημιουργία νέων καινοτόμων Επιχειρήσεων από    
            το CIIM: Το ENTICE» 
                        Cyprus International Institute of Management  
 
12.50 - 13.05 | «Chrysalis Leap: Το πρώτο πρόγραμμα επιταχυντή επιχειρηματικότητας στην  Κύπρο» 
                       Chrysalis Leap 
 
13.05 - 13.20 | «Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων Διογένης: Υπηρεσίες προς start-up Επιχειρήσεις» 
                        Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων Διογένης 
 
13.20 - 13.35 | «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» 
                        Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 
 
13.35 - 14.35 | Συναντήσεις Δικτύωσης  
 
14.35 - 14.50 | «Προώθηση της μέτρησης της παραγωγικότητας και της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking)  

Επιχειρήσεων» 
                       Κέντρο Παραγωγικότητας 
 
14.50 - 15.05 | «Σχέδια της ΑνΑΔ που ενδιαφέρουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» 
                        Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
 
15.05 - 15.20 | «Σχέδια De Minimis που εφαρμόζονται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,  Βιομηχανίας και   

Τουρισμού» 
                       Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
 
15.20 - 16.20 | Συναντήσεις Δικτύωσης 
 
 
 



 
 
 

 
 

Ο Δρ Sobhi Basheer, Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της εταιρείας 
TransBiodiesel, είναι κορυφαίος ειδικός στον τομέα της τεχνολογίας ενζύμων. 
Είναι συνιδρυτής του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας «The Galilee Society» 
και αριθμού νεοφυών επιχειρήσεων. 
 
Ο Δρ Basheer είναι ιδρυτής της εταιρείας Zeituna (1998), η οποία 
δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της βιοτεχνολογίας, αναπτύσσοντας μια 
ενζυματική διαδικασία για τη στερεοποίηση των ελαίων, με εφαρμογές στη 
βιομηχανία τροφίμων. Είναι επίσης ιδρυτής της εταιρείας Enzymotec (1999), η 
οποία αναπτύσσει, παράγει και εμπορεύεται βιολειτουργικά συστατικά των 

λιπιδίων, σύμφωνα με μια καινοτόμο τεχνολογία ενζύμων, σε όλο τον κόσμο. Το 2004 συνέστησε την 
S.B. Biotechnologies, που δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας ενζύμων και το 2007 την 
TransBiodiesel, που ασχολείται με την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών για την παραγωγή βιοντίζελ. 
 
Διετέλεσε μέλος της επιστημονικής επιτροπής για τα εκκολαπτήρια τεχνολογίας του Υπουργείου 
Εμπορίου και Βιομηχανίας του Ισραήλ (2006-2010) και υπηρετεί ως μέλος επιστημονικών επιτροπών 
του τομέα καθώς και σε αριθμό άλλων κυβερνητικών οργανισμών. 
 
Ο Δρ Basheer κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό στη Χημεία από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της 
Ιερουσαλήμ και διδακτορικό στον τομέα της βιοτεχνολογίας (ενζυμολογία) από το Τεχνολογικό 
Ινστιτούτο της Ελβετίας. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει διετή μεταδιδακτορική εργασία στο 
Εθνικό Ερευνητικό Ίδρυμα Τροφίμων στην Tsukuba της Ιαπωνίας και επίσης διετή μεταδιδακτορική 
εργασία στο Τμήμα Μηχανικής Τροφίμων και Βιοτεχνολογίας του Technion - Israel Institute of 
Technology στη Χάιφα του Ισραήλ. 
 
 
 
 

 
 
Η ισραηλινή εταιρεία TransBiodiesel παράγει 
ακινητοποιημένους βιοκαταλύτες, που προέρχονται από 
ένζυμα και έχουν εφαρμογή στην παραγωγή πρώτης και 
δεύτερης γενιάς καυσίμων βιοντίζελ. Οι βιοκαταλύτες, 
που συμμορφώνονται με τα πρότυπα ASTM και EN, 
είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, επιτρέπουν τη χρήση 
πρώτης και δεύτερης γενιάς πρώτων υλών και μειώνουν 

ταυτόχρονα το συνολικό κόστος παραγωγής των καυσίμων βιοντίζελ. 
 
Η εταιρεία έχει κερδίσει πολλά και σημαντικά βραβεία, που απονεμήθηκαν από διάφορους φορείς και 
οργανισμούς και έλαβε εκτεταμένη αναγνώριση για την καινοτομική της δραστηριότητα και τη συμβολή 
της στη αειφόρο ανάπτυξη. Το 2012, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Δρ Sobhi 
Basheer ήταν ανάμεσα στους 37 πρωταθλητές καινοτομίας  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ανάμεσα στις 
διακρίσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται ο τίτλος της επιχείρησης της χρονιάς για το 2010 κατά την 
ετήσια παρουσίαση εκκολαπτηρίων και νεοφυών επιχειρήσεων του Ramat Gan, η συμπερίληψή της 
στις τρεις φιναλίστ για το Sustainable Biodiesel Award το 2011 και στις 50 καλύτερες εταιρείες για τις 
τεχνολογίες του νερού το 2010, από το έργο Άρτεμις καθώς και η συμμετοχή της το 2008 στις 
εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια από την εγκαθίδρυση του κράτους του Ισραήλ.  
 
Οι τεχνολογίες και οι βιοκαταλύτες που παράγονται από την TransBiodiel εφαρμόζονται ήδη σε 
παγκόσμια κλίμακα από παραγωγούς βιοντίζελ. 
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