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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ 

Μέλη  του  Επιχειρηματικού  Συνδέσμου  Κύπρου  Κατάρ  και  Χωρών  Συμβουλίου 
Συνεργασίας Αραβικού Κόλπου 
Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων 
ΣΚΕΚ 
FIABCI  

 
Κυρίες, κύριοι, 
 

Θέμα:  Επίσκεψη Προέδρου της Δημοκρατίας στο ΚΑΤΑΡ  
Επιχειρηματική Αποστολή  και Φόρουμ  

27και 28 Ιανουαρίου 2014 
 
Σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου μας με ημερομηνία 27/11/2013 αναφορικά με το πιο 
πάνω θέμα επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για τα ακόλουθα: 
 

Πρόγραμμα Αποστολής 
 
Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 27 και 28 Ιανουαρίου 2014 και οργανώνεται με την 
ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Κατάρ. 
 
Το επιχειρηματικό Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιανουαρίου 2014 στο Επιμελητήριο 
του  Κατάρ  και  θα  το  προσφωνήσει  ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας.    Κατά  την  διάρκεια  της 
επίσκεψης  θα  επιδιωχθεί  μεταξύ  άλλων  η    προώθηση  των  επενδυτικών  ευκαιριών  που 
προσφέρει η Κύπρος, στους τομείς των ακινήτων και των μεγάλων αναπτυξιακών έργων του 
ιδιωτικού τομέα, τη διερεύνηση  των ευκαιριών που υπάρχουν  στο Κατάρ για τις Κυπριακές 
κατασκευαστικές  επιχειρήσεις  ενόψει  και  της  διοργάνωσης  του  Παγκοσμίου  Κυπέλλου 
Ποδοσφαίρου  στο  Κατάρ  το  2022,  καθώς  και  των  δυνατοτήτων      εξαγωγών  κυπριακών 
προϊόντων. 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το Φόρουμ   θα σταλούν στους ενδιαφερομένους 
κατά τις προσεχείς  μέρες και όταν οριστικοποιηθεί το τελικό πρόγραμμα της επίσκεψης του 
Προέδρου. 
 

Μετάβαση  
 
Αναφορικά με το θέμα της μετάβασης γίνεται  προσπάθεια για ναύλωση πτήσης η οποία θα 
αναχωρήσει το πρωί της 27/1/2014 και θα επιστρέψει το βράδυ της 28/1/2014. Η τιμή του 
αεροπορικού  εισιτηρίου  θα  σας  γνωστοποιηθεί  ανάλογα  με  τον  τελικό  αριθμό  των 
συμμετεχόντων. 
 
Για  το  λόγο  αυτό  είναι    πολύ  σημαντικό  να  γνωρίζουμε    ποιοι  πραγματικά  προτίθενται  να 
συμμετάσχουν  οι    οποίοι  θα  πρέπει  να  δηλώσουν  συμμετοχή  τους  το  αργότερο  μέχρι  τις 



30.12.2013.    Σε  περίπτωση  που  δεν  συγκεντρωθεί  μεγάλος  αριθμός  συμμετοχών  τότε  θα 
ετοιμαστεί ειδικό ταξιδιωτικό πακέτο. 
 

Επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β) 
 
Για σκοπούς  καλύτερης οργάνωσης  της  όλης αποστολής,  το  ΚΕΒΕ θα στείλει Λειτουργό στο 
Κατάρ  2  εβδομάδες  πριν  την  επίσημη  επίσκεψη  για  να  γίνουν  οι  διάφορες    επαφές  με  το 
Επιμελητήριο    προκειμένου  να  επιτευχθεί  η  μεγαλύτερη  δυνατή  συμμετοχή  Καταριανών 
Επιχειρηματιών  που θα διασφαλίσουν την επιτυχία της αποστολής. 
 
Κατά την εκεί παραμονή μας θα γίνει   διευθέτηση   επιχειρηματικών συναντήσεων  (Β2Β) και 
ως εκ τούτου είναι πολύ βασικό να φθάσουν οι Δηλώσεις Συμμετοχής των ενδιαφερομένων 
το αργότερο μέχρι τις 30.12.2013 προκειμένου να σταλούν έγκαιρα στο Επιμελητήριο του 
Κατάρ.  Για Δηλώσεις που θα φθάσουν μετά την πιο πάνω ημερομηνία, δεν μπορούμε να 
δεσμευτούμε, ότι θα μπορέσουν να οργανωθούν οποιεσδήποτε συναντήσεις. 
 

Το δικαίωμα συμμετοχής στην συγκεκριμένη αποστολή καθορίζεται στα €400 για μέλη του 
ΚΕΒΕ και στα €500 για μη μέλη με σκοπό να καλύψει τα επιπρόσθετα έξοδα που θα 
προκύψουν  για  τη  μετάβαση  του  Λειτουργού  στο  Κατάρ  καθώς  και  για  άλλα 
οργανωτικά. 
 
Δήλωση Συμμετοχής 
 
Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από τραπεζική επιταγή με τα 
πιο πάνω ποσά σε διαταγή ΚΕΒΕ, ή με κατάθεση στους πιο κάτω λογαριασμούς 
τραπεζών με αντίγραφο στο ΚΕΒΕ (στο οποίο να δηλώνεται ο σκοπός της 
κατάθεσης) και πάλι συνοδευόμενη με τη ∆ήλωση Συμμετοχής.  Τα πιο πάνω 
ποσά  δεν επιστρέφονται. 
 
Bank of Cyprus account number  0194-12-006537 
Bank of Cyprus Ltd (ex Laiki Bank) 011-11-010935 
Hellenic Bank account number 121-01-013924-01 
 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι στον κατάλογο των συμμετεχόντων θα 
περιλαμβάνονται μόνο οι εταιρείες που θα καταβάλουν τα πιο πάνω ποσά. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Υπηρεσιών και 
Εμπορίου του ΚΕΒΕ τηλ. 22889890. 
 
Με εκτίμηση 
 
 
Χρίστος Πετσίδης 
∆ιευθυντής 
Υπηρεσιών και Εμπορίου 
 
 



PARTICIPATION FORM 
BUSINESS FORUM 

DOHA – QATAR 
27-28/1/2014 

 
 
NAME OF COMPANY:……………………………………………………………… 
 
NAME OF INTERESTED PERSON:………………………………………………. 
 
ADDRESS: ………………………………………………………………………….. 
 
P.O.BOX: ……………………………………POST CODE/TOWN………………. 
 
TELEPHONE:………………………………FAX:…………………………………. 
 
MOBILE: ……………………………………. 
 
E-MAIL: ……………………………………..WEB-SITE:………………………….. 
 
COMPANY ACTIVITY: ……………………………………………………………… 
 

AREA OF INTEREST FOR C0-OPERATION 
 
EXPORTS/IMPORT (specify): ……………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
JOINT-VENTURES(specify):………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
SERVICES (specify): ……………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
DATE ………………………………………SIGNATURE…………………………. 
 

Παρακαλώ συμπληρώστε και αποστείλατε: 
KEBE 
TΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ        
Ταχ.Θυρ.21455, 1509 Λευκωσία 
ΦΑΞ: 22667593, email: martha@ccci.org.cy     

 

 


