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Σ
ε επίσημο δείπνο, που πραγματο-
ποιήθηκε στη Λευκωσία στις 2 Δε-
κεμβρίου 2017, ο Επιχειρηματικός 
Σύνδεσμος Κύπρου-Ελλάδας, ο 

οποίος λειτουργεί υπό την αιγίδα του 
Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), απένειμε τιμητι-
κή διάκριση στον Όμιλο Ιακωβίδη (MSJ) 
για τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη 
των επιχειρηματικών και οικονομικών 
σχέσεων Κύπρου-Ελλάδας. 
Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του ομί-
λου ο κύριος Άρης Ιακωβίδης, πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος της Μ. 
Σ. Ιακωβίδης Ελλάς ΑΕ, από τον πρό-
εδρο του ΚΕΒΕ, κ. Νίκο Αγκαστινιώτη, 
και τον αναπληρωτή πρόεδρο του συν-
δέσμου, κ. Παναγιώτη Παπαφιλίππου. 
Στη σύντομη ομιλία του, ο κύριος Ιακωβί-
δης ευχαρίστησε για την ιδιαίτερα τιμητι-
κή αυτή διάκριση το ΔΣ του Επιχειρημα-
τικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας, όλους 
τους συνεργάτες αλλά και όσους υπήρξαν 
αρωγοί στην επιτυχή επέκταση του ομίλου 
στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας 
του ’80 μέχρι σήμερα. Διαβεβαίωσε, επί-
σης, ότι ο όμιλος θα συνεχίσει να συνεισφέ-
ρει θετικά, παρά τις δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες, με τον ίδιο πάντα ζήλο και επαγ-
γελματισμό, στην άριστη εικόνα του επιχει-
ρείν στην Ελλάδα και την Κύπρο. 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην εκδήλωση 
αυτή, που αποτελεί ετήσιο θεσμό βράβευ-
σης εταιρειών, ο σύνδεσμος βράβευσε τον 
κυπριακό Όμιλο Ιακωβίδη για τη δραστη-
ριότητά του στην Ελλάδα και, αντίστοιχα, 
την ελλαδική εταιρεία ΟΠΑΠ στην Κύπρο. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 

τους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο πρέ-
σβης της Ελλάδας στην Κύπρο, κ. Ηλί-
ας Φωτόπουλος, ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ, 
κ. Νίκος Αγκαστινιώτης, και ο γενικός 
γραμματέας του Υπουργείου Οικονομι-
κών της Κύπρου. 
Ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ελ-
λάδας ιδρύθηκε το 2005 και λειτουργεί υπό 
την αιγίδα του ΚΕΒΕ, με σκοπό την επέκτα-
ση των οικονομικών, εμπορικών και επιχει-
ρηματικών σχέσεων Κύπρου-Ελλάδας, δίνο-
ντας παράλληλα έμφαση στις ευκαιρίες για 
επιχειρηματική ανάπτυξη μεταξύ των δύο 
χωρών αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
Ο όμιλος εταιρειών MSJ ιδρύθηκε το 1944 
και σήμερα αποτελείται από 7 εταιρείες με 
δραστηριότητες που καλύπτουν όλους τους 
τομείς των Επιστημών Υγείας, απασχολώ-
ντας περισσότερα από 400 άτομα σε Ελ-
λάδα και Κύπρο. Οι εταιρείες του ομίλου 
έχουν τύχει σειράς διακρίσεων, από συ-
νεργάτες και ανεξάρτητους Οργανισμούς, 
για την εξαίρετη επιχειρηματική τους δρα-
στηριότητα.

Όμιλος Ιακωβίδη

Τιμητική διάκριση από 
τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο 
Κύπρου-Ελλάδας

H Μ. Σ. Ιακωβίδης Ελλάς ΑΕ, 
μέλος του Ομίλου MSJ, ιδρύθηκε 
στην Αθήνα το 1982 και έχει 
ως αντικείμενο την εισαγωγή, 
προώθηση, διανομή και υποστήριξη 
ιατρικού υλικού υψηλής τεχνολογίας 
στους τομείς της Αιματολογίας, της 
Προηγμένης Φροντίδας Ασθενών 
καθώς και της Επεμβατικής 
Καρδιολογίας & Ακτινολογίας. 
Ο όμιλος εταιρειών MSJ 
δραστηριοποιείται στον τομέα των 
φαρμακευτικών προϊόντων και 
του ιατροτεχνολογικού υλικού στην 
Ελλάδα και την Κύπρο, έχοντας 
πάντα ως στόχο τη διάθεση 
πρωτοποριακών προϊόντων σε 
συνδυασμό με υψηλό επίπεδο 
εξυπηρέτησης και επιστημονικής 
υποστήριξης στους πελάτες του 
κρατικού και ιδιωτικού τομέα 
Υγείας.


