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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ιδρύθηκε Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου - Σαουδικής Αραβίας 

υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ 

- Πάνω από 80 επιχειρήσεις εντάχθηκαν στη δύναμη του Συνδέσμου 

ο οποίος αναμένεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 

περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών - 

Νέες προοπτικές διανοίγονται στη σχέση Κύπρου - Σαουδικής Αραβίας με την 

ίδρυση του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου - Σαουδικής Αραβίας κάτω 

από την αιγίδα του ΚΕΒΕ. 

Ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου - Σαουδικής Αραβίας, αποτελεί 

πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ η οποία στηρίχθηκε από μεγάλη ομάδα επιχειρηματιών 

που προσβλέπουν στην περαιτέρω προώθηση και ενίσχυση των οικονομικών 

και επιχειρηματικών σχέσεων των δυο χωρών, καθώς και από την κυβέρνηση 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Έμπρακτη απόδειξη της στήριξης της κυβέρνησης στην πρωτοβουλία του 

ΚΕΒΕ είναι ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία της Υπουργού 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Νατάσας Πηλείδου και του Γενικού 

Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Κορνήλιου Κορνηλίου. Στην 

εκδήλωση έλαβαν μέρος και δύο διπλωμάτες από την Πρεσβεία της Σαουδικής 

Αραβίας στην Κύπρο. 

Κύριος στόχος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου, είναι ακριβώς η προώθηση, 

διεύρυνση και ενθάρρυνση των συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας αλλά και η 

γνωστοποίηση στην Σαουδαραβική επιχειρηματική κοινότητα των δυναμικών 

πτυχών της Κυπριακής οικονομίας με έμφαση στις προοπτικές που 

διανοίγονται τόσο για επιχειρηματικές συνεργασίες και επενδύσεις, όσο και για 

αξιοποίηση της Κύπρου ως βάσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που 

στοχεύουν στις αγορές των κρατών μελών της ΕΕ αλλά και άλλων χωρών.  

Οι προοπτικές που διανοίγονται είναι τεράστιες αφού οι σχέσεις των δύο 

χωρών έχουν πρόσφατα αποκτήσει νέα δυναμική η οποία έχει μεταξύ άλλων 

οδηγήσει στην εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών 

και την εκατέρωθεν λειτουργία Πρεσβειών. Παράλληλα τον Φεβρουάριο του  



 
 

 

2020 αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου της Σαουδικής Αραβίας υπό την 

ηγεσία του Αντιπροέδρου του επισκέφθηκε την Κύπρο κατόπιν πρόσκλησης 

του ΚΕΒΕ όπου υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των 

Επιμελητηρίων των δύο χωρών. Σημειώνεται επίσης η πρόσφατη επίσκεψη                  

στην Κύπρο του Υπουργού Εξωτερικών του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας 

Πρίγκηπα Faisal Bin Farhan Bin Abdullah visited Cyprus καθώς και στις αρχές 

του χρόνου η επίσκεψη του Κύπριου Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου 

Χριστοδουλίδη στη Σαουδική Αραβία. 

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης τόνισε τη μεγάλη 

σημασία που αποδίδει το ΚΕΒΕ στην ίδρυση του Συνδέσμου ο οποίος 

αναμένεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περαιτέρω ενίσχυση 

των σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Σαουδικής Αραβίας και αναφέρθηκε στην 

απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να επιβάλει εμπάργκο στις εισαγωγές 

προϊόντων από την Τουρκία, γεγονός που ανοίγει πολλές προοπτικές για τα 

κυπριακά προϊόντα και υπηρεσίες. 

Η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και ο Γενικός Διευθυντής 

του Υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασαν τη στήριξή τους στο έργο που 

αναλαμβάνει ο νεοϊδρυθής Σύνδεσμος και του ευχήθηκαν κάθε επιτυχία. 

Ο νεοεκλεγής Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Δήμος Αναστασίου (Logicom), 

ευχαρίστησε για την εκλογή του και τόνισε  πως θα καταβάλει κάθε 

προσπάθεια για την επιτυχία των σκοπών του Συνδέσμου προς αμοιβαίο 

όφελος και των δύο χωρών. 

Μία από τις πρώτες ενέργειες του ΚΕΒΕ και του Συνδέσμου είναι η 

διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής στη Σαουδική Αραβία το 2021. 

 


