
                                                            
 
 

 

 

 

Αθήνα, Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 

Αγαπητά Μέλη της ΟΕΒ, 
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στο "1st Greece Cyprus Business 
Summit'', το οποίο έχει τεθεί υπό την αιγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ.  
  
Για να κάνετε κράτηση θέσης πατήστε ΕΔΩ. 
  
Το “1st Greece-Cyprus Business Summit” στοχεύει στην προώθηση των διμερών εμπορικών, οικονομικών 
και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. 
  
Το Summit θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Sofitel, στις 6 Μαΐου 2022, υπό την αιγίδα των Υπουργείων 
Οικονομικών και Τουρισμού της Ελλάδος, του ΣΕΒ Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Ελλάδος, 
αλλά και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Κύπρου. 
  
Το Summit λαμβάνει χώρα, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, με Παγκόσμιες κρίσεις αλλά και 
σημαντικές προκλήσεις για την περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης. Οι δύο χώρες, έχοντας στενούς ιστορικούς 
δεσμούς και εθνικές καταβολές, εν όψει των πόρων του Ταμείου Ανασυγκρότησης, έχουν την ευκαιρία 
να συνεργαστούν πάνω σε δύο βασικούς άξονες: 
  
(α) ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεργασία για την εξοικονόμηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των 
πόρων 
(β) συνεργασία στην προώθηση έργων και τομέων κοινού ενδιαφέροντος όπως ενδεικτικά Τουρισμός, 
Ενέργεια, Ναυτιλία, Τεχνολογία κλπ. 
  
Οι άρρηκτοι εθνικοί δεσμοί των δύο χωρών, οι κοινές προκλήσεις στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου, οι απειλές αλλά και οι συμμαχίες, υπενθυμίζουν, σε εμάς τους διοργανωτές του συνεδρίου, 
ότι για την “Ελλάδα του Αύριο” η προσπάθεια ενδυνάμωσης σχέσεων και συνεργασιών, εν προκειμένω 
εμπορικών, οικονομικών και επιχειρηματικών, θα πρέπει να είναι διαρκής, υπηρετώντας την Εθνική 
προσπάθεια και τον Έλληνα πολίτη. 
  
Το ‘’1st Greece – Cyprus Business Summit’’ φιλοδοξεί να δημιουργήσει περαιτέρω διαύλους επικοινωνίας 
και συνεργασίας σε θεσμικό, διοικητικό αλλά και οικονομικό επίπεδο, προκειμένου να αναδείξει και να 
αξιοποιήσει συνέργειες σε έργα κοινού ενδιαφέροντος, να προσδιορίσει βέλτιστες πρακτικές στη 
διαχείριση πόρων της δημόσιας διοίκησης και να διευρύνει τη στόχευση και την αποτελεσματικότητα 
επιχειρηματικών δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 
  
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.grcybusiness-summit.com/ 
Για να δείτε την ατζέντα του Summit, πατήστε εδώ: https://www.grcybusiness-summit.com/agenda-en/ 
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