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Πραγματοποιήθηκε σήμερα με επιτυχία η εναρκτήρια εκδήλωση του έργου Leading by
Example, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γ.Δ. EuropeAid
που είναι υπεύθυνη για την αναπτυξιακή πολιτική και εξωτερική βοήθεια της ΕΕ. και
υλοποιείται από το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο (ΚΤΤΟ) και το Κυπριακό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ).
Την εκδήλωση χαιρέτησαν οι Πρόεδροι των δύο Επιμελητηρίων, κάνοντας αναφορά στο
φυσικό αντικείμενο του έργου, ενώ προσφώνησε η κα. Michaela Di Bucci, Επικεφαλής της
Ομάδας για την Τ/Κ Κοινότητα της Γενικής Διεύθυνσης για τη Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Το Έργο ‘Leading by Example’ διαμορφώθηκε από το ΚΤΤΟ και το ΚΕΒΕ έτσι που η
νεοσύστατη δικοινοτική ομάδα ηγετών-επιχειρηματιών που είναι γνωστή ως ‘Malta
Business Group’ (MBG) και η οποία αποτελείται από 10 επιχειρηματίες από κάθε
κοινότητα, υπό την αιγίδα των δύο Επιμελητηρίων, να αποκτήσει οργανωτική ικανότητα,
υπόληψη με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αξιοπιστία με τους τελικούς δικαιούχους, ορατότητα
σε σχέση με τις βασικές ενδιαφερόμενες ομάδες (ιδίως τους νέους, τους δύο ηγέτες και
τους πολιτικούς) και, τέλος, να διευρύνει τα μέλη της..
Στο πλαίσιο του Έργου ‘Leading by Example’ θα λάβει χώρα μια σειρά από
δραστηριότητες που θα περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας μόνιμης γραμματείας για την
υποστήριξη του Malta Business Group (MBG) και την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του
Έργου, την υλοποίηση μιας σειράς μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως και μέτρα
που θα ενισχύσουν περαιτέρω την επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων
και θα διευκολύνουν τις επιχειρηματικές και άλλες ανταλλαγές που κυμαίνονται από
κοινούς επιχειρηματικούς χώρους μέχρι διευκόλυνσης των μεταφορών και την ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των Επιμελητηρίων Κύπρου, Ελλάδας και Τουρκίας, σχετικά με τα
οικονομικά οφέλη μιας λύσης περιλαμβανομένης της διερεύνησης των δυνατοτήτων για
κοινές πρωτοβουλίες.
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The European Commission is the EU’s executive body.
“The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link
together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement
of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development
whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European
Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples
beyond its borders”.

Επιπλέον, θα διευθετηθούν διακοινοτικές τοποθετήσεις νέων ανέργων επαγγελματιών σε
επιχειρήσεις για πρακτική εξάσκηση με τη στήριξη των Επιμελητηρίων και του MBG, και
θα τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα ευαισθητοποίησης του κοινού. Αυτό θα περιλαμβάνει
την οργάνωση εργαστηρίων, ομιλιών οι οποίες θα απευθύνονται σε ακροατήρια και από
τις δύο κοινότητες, παρουσιάσεις ταινιών και βιβλίων από Κύπριους συγγραφείς,
συναντήσεις με τους ηγέτες και πολιτικούς για ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων.
Τέλος, το έργο θα περιλαμβάνει τομεακές συναντήσεις και συναντήσεις οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών όπως διαμεσολαβητών, λογιστών, δικηγόρων, μηχανικών,
διαφημιστών, γιατρών, περιβαλλοντολόγων, συνδέσμων καταναλωτών και άλλων και τη
συμμετοχή νέων επιχειρηματιών σε συζητήσεις σε πανεπιστήμια, κολλέγια, κλπ.
Το έργο έχει διάρκεια 2 χρόνια.

