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Επενδύσεις, ανάπτυξη και στο φόντο η ανερχόμενη ναυτιλία 

Κορυφαία κυβερνητικά στελέχη Κύπρου και Ελλάδας ανοίγουν τα χαρτιά τους 

Ολοένα και κερδίζει έδαφος η Κύπρος ως περιφερειακό επιχειρηματικό κέντρο, με τον αριθμό 

των επιχειρηματικών κολοσσών που επιλέγουν να επενδύσουν στη χώρα μας, να αυξάνεται, 

καταδεικνύοντας την οικονομική και επιχειρηματική σταθερότητα στο νησί. Η δυναμική 

ανάπτυξη της κυπριακής Οικονομίας, η γεωστρατηγική θέση της Κύπρου και η εύκολη 

πρόσβαση που προσφέρει τόσο στην αγορά της ΕΕ όσο και στις αγορές της Μέσης Ανατολής 

και Ασίας, όπως επίσης και το ανθρώπινο ταλέντο που διαθέτει, καθιστά τη χώρα μας έναν 

ελκυστικό προορισμό.  

Τις υπάρχουσες ευκαιρίες, καθώς και τις προκλήσεις που εμφανίζονται, θα συζητήσουν 

αξιωματούχοι και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας και κρατικοί αξιωματούχοι από 

Ελλάδα και Κύπρο, στο «Famagusta Business Forum», που συν-διοργανώνουν το Εμπορικό 

& Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου (EBEA) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ).  

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, που πραγματοποιείται με την ευκαιρία της 50ης επετείου της 

αδελφοποίησης των Επιμελητηρίων, θα γίνει παρουσίαση των προοπτικών ανάπτυξης της 

χώρας, με έμφαση στην περιοχή της Αμμοχώστου. 

Το Forum θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 στο Event Center, Ayia Napa 

Marina. Πρόκειται για μια εκδήλωση που συν-διοργανώνεται για πρώτη φορά από τα 

Επιμελητήρια Πειραιώς και Αμμοχώστου και που αποδίδει φόρο τιμής σε όλους όσοι συνέβαλαν 

στην συνέχιση και ενδυνάμωση των δύο Επιμελητριών. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Στη θεματική ενότητα 

Επενδύσεις και Ανάπτυξη οι ομιλητές θα μιλήσουν για τις «επενδυτικές ευκαιρίες στην 

Ανατολική Μεσόγειο στην εποχή των κρίσεων». Καταξιωμένα ονόματα θα ανέβουν στη σκηνή 

για να δώσουν την δική τους θέση και εκτίμηση γύρω από το εν λόγω θέμα. Συγκεκριμένα στο 

πάνελ θα συμμετάσχει η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλέιδου 

ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας,  Άδωνις Γεωργιάδης, ο  Υπουργός 

Υγείας, Μιχάλης Χατζήπαντέλας και ο Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του 

Υπουργείου Οικονομικών, Θεοδόσης Τσιόλας. Συντονιστής της πολυαναμενόμενης 
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συζήτησης θα είναι ο Ηλίας Χατζηκουμής Λειτουργός Ευρωπαικής Ένωσης 

στηνΥποστήριξη και Χρηματοδότηση Προγραμμάτων. 

Το γεγονός θα ολοκληρωθεί με μια ακόμη συζήτηση που αφορά στην Ναυτιλία και φέρει τον 

τίτλος «Η Μεσόγειος ως κόμβος γαλάζιας ανάπτυξης και ο ρόλος Ελλάδας και Κύπρου». Για 

άλλη μια φορά ηχηρές προσωπικότητες θα μιλήσουν για έναν βασικό πλέον τομέα της 

κυπριακής οικονομίας και σίγουρα ανερχόμενο. Ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου 

Αμμοχώστου Γιώργος Μαυρουδής θα συντονίσει συζήτηση στην οποία θα συμμετέχουν οι 

Υφυπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Δημητριάδης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης 

Πολιτικής, Ιωάννης Πλακιωτάκης,ο  Ιωάννης Μελάς, Βουλευτής Α’ Πειραιώς και Νήσων, 

Ελληνική Δημοκρατία και ο Μαρκ Κληρίδης, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Κυπριακή Ένωση 

Πλοιοκτητών 

Θα προηγηθούν δύο πάνελ που αφορούν στην οικονομία και τον τουρισμό.  

Για πληροφορίες και εγγραφές κάντε κλικ  

https://www.imhbusiness.com/events/famagusta-business-forum/ 
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