ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΕΠΕΙΓΟΝ
Λευκωσία, 5 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΡΟΣ: ‘Ολους τους Ενδιαφερόμενους
ΑΠΟ:

Γενικό Γραμματέα

ΘΕΜΑ:

Συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ σε θέματα Υδατικής
Διαχείρισης- Συμμετοχή σε Εργαστήρι που θα γίνει στο Ισραήλ στις
17-18 Οκτωβρίου 2018

Κυρία/Κύριε,
Για το πιο πάνω θέμα σας επισυνάπτουμε σχετική επιστολή - πρόσκληση του Υπουργείου
Γεωργίας η οποία ομιλεί από μόνη της.
Σας προτρέπουμε όπως συμμετάσχετε στην Κυπριακή αποστολή, διανοίγοντας με
τον τρόπο αυτό ορίζοντες πιθανών επιχειρηματικών συνεργασιών, εκτός
Κυπριακών συνόρων, με όλα τα θετικά αποτελέσματα στις επιχειρηματικές σας
δραστηριότητες.
Στο επισυναπτόμενο προκαταρκτικό Πρόγραμμα του Εργαστηρίου φαίνονται τα θέματα
υδατικής ανάπτυξης και διαχείρισης που θα παρουσιαστούν και συζητηθούν και τα οποία
σχετίζονται άμεσα με την επιχειρηματικότητα στη χρήση τεχνολογίας στον Τομέα της
Υδατικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης.
Επίσης, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει και συναντήσεις μεταξύ των επιχειρηματιών του
Τομέα από τις συμμετέχοντες χώρες (Ισραήλ και Ελλάδα).
Για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, παρακαλείστε όπως το συντομότερο δυνατό
συμπληρώσετε, στην αγγλική γλώσσα, το επισυναπτόμενο Έντυπο Δήλωσης
Ενδιαφέροντος και το αποστείλετε με σχετική επιστολή στους παραλήπτες που φαίνονται
στο κάτω μέρος του υπό αναφορά Εντύπου, το αργότερο μέχρι και την Τρίτη, 11
Σεπτεμβρίου 2018.
Για οποιανδήποτε σχετική πληροφορία, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με την κα Αγάθη
Χατζηπαντελή, τηλ. 22609225 ή την κα Μαρία Φιλίππου, τηλ. 22609395.
Με εκτίμηση,

Βασίλης Βασιλειάδης,
Ανώτερος Λειτουργός Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.
/ΕΚ
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Συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ σε θέματα Υδατικής Διαχείρισης- Συμμετοχή
σε Εργαστήρι που θα γίνει στο Ισραήλ στις 17-18 Οκτωβρίου 2018
Δήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή
Οργανισμός/Επιχείρηση: ………………………………………………………………………………………………………….
Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντα:

Θέση στην Εταιρεία:

1. ……………………………………………………….

……………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………

……………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

Τομέας Δραστηριότητας Οργανισμού/Επιχείρησης: ……………………………………............................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
-

Εξειδικευμένο ενδιαφέρον (αν υπάρχει): ……………………………………………………………..

-

Είδος πιθανής συνεργασίας: ………………………………………………………………………………..

Τηλέφωνο και email επικοινωνίας: …………………………………………………………………………
Σημείωση:
Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή, συμπληρώνοντας
το παρόν έντυπο στην αγγλική γλώσσα και αποστέλλοντας το με σχετική επιστολή:
Προς:
Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Φαξ: 22 781240, email:perm.sec@moa.gov.cy
και με κοινοποίηση:
Διευθυντή Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων:
Φαξ: 22 344057, emai:director@wdd.moa.gov.cy
Για οποιανδήποτε σχετική πληροφορία, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με την κα Αγάθη
Χατζηπαντελή, τηλ. 22 609225 ή την κα Μαρία Φιλίππου, τηλ. 22 609395.
«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών.
Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να χρησιμοποιεί όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο πιο
πάνω σεμινάριο για διάστημα κρίνει το ΚΕΒΕ ότι η αποστολή παρόμοιου ενημερωτικού υλικού είναι αναγκαία.
Επιπρόσθετα συναινώ να αναρτώνται στις ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες
ή/και βίντεο από εκδηλώσεις του ΚΕΒΕ, και στις οποίες εμφανίζομαι. Γνωρίζω επίσης το δικαίωμα μου
σύμφωνα με το κανονισμό προστασίας δεδομένων ΕΕ/2016/679 ότι μπορώ να αποσύρω την εξουσιοδότηση, ή
και να έχω πρόσβαση για να διορθώσω τα προσωπικά μου δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή με γραπτή αίτησή
μου προς το ΚΕΒΕ».

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455,1509 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ.+357-22889860, Φαξ.+357- 22665685, E-mail: elena@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy

