
   

   
 

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
T: +357 22889800 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy 

Ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Α.Ε.Κ.Κ. ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ 
 

Νέο Μέλος του ΚΕΒΕ 
 

 
Στη δύναμη των επαγγελματικών συνδέσμων που λειτουργούν κάτω από την αιγίδα 
του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου (ΚΕΒΕ) έχει ενταχθεί ο 
νεοσύστατος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ. 
 
Βασικοί σκοποί του Συνδέσμου είναι η προώθηση της συνεργασίας και η σύσφιξη των 
σχέσεων μεταξύ των μελών, η συνεργασία με την πολιτεία για ανάπτυξη και προώθηση 
της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων του κλάδου, η βελτίωση του  
επαγγελματικού επιπέδου των Κυπρίων  Διαχειριστών Α.Ε.Κ.Κ. και Κλαδεμάτων,  η 
προάσπιση και   προαγωγή των συμφερόντων των μελών και γενικά η βελτίωση των 
συνθηκών του επαγγέλματος. 
 
Στις προτεραιότητες του Συνδέσμου περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και υποστήριξη 
προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες των 
επιχειρήσεων της Κύπρου με έμφαση στις προοπτικές που απορρέουν μέσα από τη 
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την κυκλική οικονομία. 
 
Ο Σύνδεσμος πέραν της επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη έχει 
σκοπό να συνεργαστεί με  όλους τους αρμόδιους φορείς για τη διαμόρφωση Εθνικής 
Στρατηγικής για την προώθηση της ορθολογιστικής  διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών 
και κατεδαφίσεων παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες και λύσεις στις επιχειρήσεις και στο 
κράτος.  
 
Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
δραστηριοποιείται ενεργά στην διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ ή/και κλαδεμάτων στην Κύπρο, είναι 
κάτοχος άδειας για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες από τις αρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες, διατηρεί αυτοτελείς εγκαταστάσεις και εφαρμόζει τις ενδεδειγμένες 
διαδικασίες διαχείρισης των αποβλήτων αυτών. 
 
Με την ένταξη και αυτού του Συνδέσμου στη δύναμη του ΚΕΒΕ ενισχύεται και 
διευρύνεται ακόμα περισσότερο η εμπλοκή του ΚΕΒΕ στα θέματα της Πράσινης 
Συμφωνίας και της Κυκλικής Οικονομίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για 
αποτελεσματική και ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων στα δυο αυτά σημαντικά 
κεφάλαια. 
 
Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το Σύνδεσμο οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο λειτουργό στο ΚΕΒΕ κ. 
Ανδρέα Ανδρέου στο andand@ccci.org.cy ή στο τηλέφωνο 22-889860. 
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