
 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ    
Επικοινωνία:   
Γραφείο Επικοινωνίας 
Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Τηλ. 22894304 

ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
 ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy 
  

ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 
 

 

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2014 

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΕΦΘΗΚΕ Η 2Η ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΥΠΕΡΙΩΝ 
Ο ΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΑΜΒΗΣ ΈΔΩΣΕ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 

Κατάμεστη ήταν η Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά 
την παρουσίαση του κ. Ανδρέα Κραμβή, Προέδρου και Εκτελεστικού 
Διευθυντή της Honeywell Performance Materials and Technologies, την 
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014.  

Η επίσκεψη του κ. Κραμβή στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της 2ης Ετήσιας Διάλεξης ΥΠΕΡΙΩΝ.  

Στην παρουσίασή του με θέμα Steering through the storm, from 
weakness to strength: one “Decision Week” at a time, o έμπειρος 
επιχειρηματίας παρουσίασε το μηχανισμό μετασχηματισμού μιας 
επιχείρησης, τον οποίο αποκαλεί «Επιχειρησιακή Βδομάδα 
Αποφάσεων». Η προσέγγισή του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την 
ορθολογική διαχείριση των λειτουργιών της επιχείρησης , ώστε αυτές 
να φέρουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα, την αλλαγή της εταιρικής 

κουλτούρας, ώστε να αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο οι δυνατότητες και οι διαδικασίες εκπαίδευσης του 
οργανισμού, την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων και τη 
διαφοροποίηση στην αγορά μέσα από την πρόβλεψη των μελλοντικών 
τάσεων καθώς και την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών που 
οδηγούν στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Τέλος, παρουσίασε τη δική 
του φιλοσοφία διοίκησης: Μια επιτυχημένη επιχείρηση έχει τις ρίζες 
της στην αγορά, στην τεχνολογική αριστεία και τεχνογνωσία,  στις 
ικανότητες και τα σωστά κίνητρα του ανθρώπινου δυναμικού της, στις 
άριστες επιχειρησιακές λειτουργίες και στο δυνατό έλεγχο μέσω μίας 
συνεπούς και συνεκτικής διοίκησης και στρατηγικής. 

 Την εκδήλωση χαιρέτισαν, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Hyperion Systems Engineering, Δρ Συμεών Κασσιανίδης, o οποίος 
παρουσίασε και τον ομιλητή. 

Στο χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου απευθυνόμενος στους νέους ανέφερε χαρακτηριστικά: 
«Χρησιμοποιείστε σωστά αυτά που σας διδάσκουν οι δάσκαλοί σας. Σκεφτείτε επιχειρηματικά και πρωτότυπα. 
Εφαρμόστε στην πράξη και εναλλακτικά, έξω από συμβάσεις, όσα αποκομίσατε από το Πανεπιστήμιο. Δημιουργήστε 
κάτι καινούριο, κάτι πρωτόγνωρο, κάτι πρωτότυπο. Είμαι σίγουρος ότι ο φίλος Συμεών Κασσιανίδης αυτά είχε στο 
μυαλό του όταν πριν από χρόνια ίδρυε την ΥΠΕΡΙΩΝ. Σε μια άλλη εποχή, με πολλούς περιορισμούς, ενήργησε έξω από 
συμβατικά πλαίσια και δημιούργησε κάτι καινούριο. Για αυτό και πέτυχε».   

Τέλος Ανακοίνωσης 

Εικόνα  2: Στα αριστερά ο κ. Ανδρέας Κραμβής, 
Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής της Honeywell 
Performance Materials and Technologies. Στα δεξιά ο 
κ. Σταύρος Σπανός, Αντιπρόεδρος της Υπερίων. 

Εικόνα  1: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hyperion 
Systems Engineering, Δρ Συμεών Κασσιανίδης 
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