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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ) 

Το ΚΕΒΕ για πέραν των 30 χρόνων, λειτουργεί το θεσμό των Επιχειρηματικών Αποστολών και 

Φόρουμ στο εξωτερικό πρωτοστατώντας έτσι, στηv προσπάθεια του επιχειρηματικού κόσμου αλλά 

και της κυβέρνησης για εξωστρέφεια και διάνοιξη νέων αγορών.   

Η διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών στο Εξωτερικών γίνεται σε συνεργασία και με τη 

χρηματοδότηση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και των αντίστοιχων 

επιχειρηματικών συνδέσμων που λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ.   

Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης των μελών μας, πιο κάτω θα βρείτε το πρόγραμμα των 

αποστολών που θα διοργανωθούν μέχρι το τέλος του 2022. Συγκεκριμένα, προγραμματίζονται 

Προεδρικές αποστολές στο Ισραήλ και στο Βιετνάμ, στη Σιγκαπούρη της οποίας θα ηγηθεί ο 

Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο και Δουβλίνο 

υπό την αιγίδα της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κυρίας Νατάσας Πηλείδου.  

---------------------------------------------------------------- 

Επιχειρηματική Αποστολή στο Ισραήλ 
 
Ημερομηνία: 10 Νοεμβρίου 2022 (Τελ Αβίβ)  
Η αποστολή προγραμματίζεται μέσα στα πλαίσια της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της 
Δημοκρατίας στο Ισραήλ και θα εστιαστεί στους τομείς των Υπηρεσιών, της Τεχνολογίας και της 
Ναυτιλίας. Το φόρουμ θα προσφωνήσει η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κυρία 
Νατάσα Πηλείδου.  
Τελευταία μέρα για δηλώσεις συμμετοχής: Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 
Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ   
Για συμμετοχή πατήστε εδώ  

---------------------------------------------------------------- 

Επιχειρηματική Αποστολή στη Σιγκαπούρη  
 
Ημερομηνία: 14-20 Νοεμβρίου 
Της Αποστολής θα ηγηθεί ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης και θα εστιαστεί 
στους τομείς της Τεχνολογίας (ΙCT), της Ναυτιλίας και των Υπηρεσιών. Λόγω του ότι είναι πρώτη 
επίσημη επίσκεψη στη χώρα ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος (20 εταιρείες) και θα 
τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας στη βάση δηλώσεων.  
 
Τελευταία μέρα για δηλώσεις συμμετοχής: Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 
Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ   
Για συμμετοχή πατήστε εδώ  
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Επιχειρηματική Αποστολή σε Λονδίνο και Δουβλίνο 

 
Ημερομηνίες: 23 & 24 Νοεμβρίου 2022   
     
Διοργανώνονται δύο εκδηλώσεις σε Λονδίνο και Δουβλίνο. Η εκδήλωση στο Λονδίνο διοργανώνεται 
σε συνεργασία με το ICAEW (Institute of Certified Accountants of England and Wales) στις 23 
Νοεμβρίου 2022 και στο Δουβλίνο στις 24 Νοεμβρίου 2022 που προστίθεται για πρώτη φορά στο 
πρόγραμμα. Λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία γεωπολιτικά δρώμενα θεωρούμε πολύ σημαντική 
την προσπάθεια περαιτέρω προώθησης των εμπορικών, επιχειρηματικών και επενδυτικών σχέσεων 
με τις υπό αναφορά χώρες.  
 
Τελευταία μέρα για δηλώσεις συμμετοχής: Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 
Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ   
Για συμμετοχή πατήστε εδώ  

---------------------------------------------------------------- 

 
Επιχειρηματική Αποστολή στο Βιετνάμ – Επίσκεψη του ΠτΔ 

 
Ημερομηνίες: 6-11 Δεκεμβρίου 2022 
 
Μέσα στα πλαίσια της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Βιετνάμ, 
διοργανώνεται επιχειρηματική αποστολή στο Ανόι, Βιετνάμ. Λόγω του ότι είναι η πρώτη 
οργανωμένη επιχειρηματική αποστολή στη χώρα, ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος (20 
εταιρείες) και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας στη βάση δηλώσεων.  
 
Τελευταία μέρα για δηλώσεις συμμετοχής: Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 
Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ  
Για συμμετοχή πατήστε εδώ  
 

---------------------------------------------------------------- 

Οι επιχειρηματικές αποστολές εντάσσονται στις δραστηριότητες του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων 

και Οικονομικής Διπλωματίας του ΚΕΒΕ και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί με την ομάδα μας ως πιο κάτω:  

   

Λία Ριρή, Ανώτερη Λειτουργός  lia@ccci.org.cy +357 22889720 

Τζοβάννα Γιουσελλή, Λειτουργός  jovanna@ccci.org.cy  +357 22889772 

Μενέλαος Ξενοφώντος, Λειτουργός  menelaos@ccci.org.cy  +357 22889706 

Σταυρούλα Χριστοδουλίδου, Γραμματέας stavri@ccci.org.cy  +357 22889718 

 
 

Με εκτίμηση  

Λία Ριρή  
Ανώτερη Λειτουργός 
Tμήμα Διεθνών Σχέσεων και Οικονομικής Διπλωματίας  
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BUSINESS DELEGATIONS AND FORUMS 

PROGRAM FOR 2022 (NOVEMBER – DECEMBER 2022) 

 
The Cyprus Chamber of Commerce and Industry for over 30 years organises business delegations 

and forums abroad, helping thus the business community and the government in their business 

endeavours around the world. 

The delegations abroad are organized in cooperation with the Ministry of Energy, Commerce and 

Industry and the respective business association that work under the auspices of the Chamber.  

For organizational and planning purposes of our members, please find below information on the 

remaining business delegations for 2022. In particular, the program of delegations consists of visits 

Presidential Delegations to Israel and Vietnam, to Singapore lead by the Minister of Finance Mr 

Constantinos Petrides and to the UK and Dublin, headed by the Minister of Energy, Commerce and 

Industry Ms Natasa Pilides.  

---------------------------------------------------------------- 

Business Delegation to Israel  
 

Date: 10 November 2022 
 
The Delegation is organized in the context of the official visit of the President of the Republic of 
Cyprus Mr Nicos Anastasiades to Israel and the focus theme will be Services, ICT and Shipping. 
The forum will be addressed by the Minister of Energy, Commerce and Industry Ms Natasa 
Pilides.  
 
Registration Deadline: Friday 14 October 2022 
Please click here for circular  
For registrations click here 

---------------------------------------------------------------- 

Business Delegation to Singapore 
 
Date: 14-20 November 2022 
 
The focus theme of the delegation will be Services, Shipping and ICT and will be leaded by the 
Minister of Finance Mr Constantinos Petrides. Due to the fact that it is the first organized event in 
Singapore there will be a cap of 20 companies participating from Cyprus on a first come first 
serve basis.  
 
Registration Deadline: Wednesday 19 October 2022 
Please click here for circular  
For registrations click here 
 
 

 

  ---------------------------------------------------------------- 
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Business Delegation to 
London and Dublin 

 
Dates: 23 & 24 November 2022  
 
Two events are being organized in London and Dublin. The event in London is being organized in 
cooperation with ICAEW (Institute of Certified Accountants of England and Wales) whereas Dublin 
has been added to the program for a first time.  
 
Registration Deadline: Friday 21 October 2022 
Please click here for circular  
For registrations click here 
 

---------------------------------------------------------------- 

Business Delegation to Vietnam 
 
Date: 9 December 2022 
 
On the occasion of the visit of the President of the Republic to Cyprus Mr Nicos Anastasiades to 
Vietnam, the CCCI and the Ministry of Energy Commerce and Industry are organising the first 
organized business delegation to the very interesting and promising country.  There will be a cap 
of 20 companies for the visit on a first come first serve basis.  
 
Registration Deadline: Wednesday 19 October 2022 
Please click here for circular  
For registrations click here 
 

---------------------------------------------------------------- 

 
The Business Delegations are organised by the Department of International Relations and 
Economic Diplomacy of the CCCI and interested participants can contact a member of the team 
as per the below table:  
 

NAME EMAIL TEL 

Lia Riris, Senior Officer  lia@ccci.org.cy +357 22889720 

Jovanna Yiouselli, Officer  jovanna@ccci.org.cy  +357 22889772 

Menelaos Xenophontos, Officer menelaos@ccci.org.cy  +357 22889706 

Stavroulla Christodoulidou, Secretariat   stavri@ccci.org.cy  +357 22889718 

 
 
We are looking forward to having you with us on this exciting and challenging journey ahead.  
 
Best regards  
 
Lia Riri 
Senior Officer  
Department of International Relations and Economic Diplomacy  
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