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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
         

Λευκωσία, 11 Φεβρουαρίου 2019 

  
ΠΡΟΣ:     Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
ΑΠΟ:   Λεωνίδα Πασχαλίδη, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 
 
ΘΕΜΑ:    Έρευνα για παράγοντες του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στο Μαυρίκιο              

 
Κύριοι, 
 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μαυρίκιο 
διεξάγει έρευνα για παράγοντες του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στη χώρα και σ’ αυτή την 
κατεύθυνση έχει ζητήσει από τις Πρεσβείες των κρατών-μελών της ΕΕ που είναι διαπιστευμένες στο 
Μαυρίκιο όπως εντοπίσουν τέτοιους παράγοντες και εταιρείες και διαβιβάσουν τα στοιχεία τους στην 
Αντιπροσωπεία με τη συγκατάθεση βέβαια των εταιρειών αυτών. 
 
Τα στοιχεία ζητούνται στα πλαίσια της οικονομικής διπλωματίας που ασκεί η ΕΕ και θα χρησιμοποιηθούν 
για τη διερεύνηση της δυνατότητας για οργάνωση επιχειρηματικού χαρακτήρα συγκέντρωσης των 
ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο Μαυρίκιο. Σκοπός θα είναι ο εντοπισμός των 
προοπτικών που υπάρχουν για περαιτέρω δραστηριοποίηση ευρωπαϊκών εταιρειών στη χώρα αυτή ως 
επίσης και οι προκλήσεις που υπάρχουν και η υποβολή εισηγήσεων για αντιμετώπιση τους. 
 
Αναφέρεται σχετικά ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί το πρόγραμμα AFRITAC το οποίο εφαρμόζεται από το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο και στοχεύει στη βελτίωση των δημοσίων οικονομικών και της μακροοικονομικής 
σταθερότητας της χώρας, δημιουργώντας κίνητρα για τις επιχειρήσεις της ΕΕ αλλά και άλλες επιχειρήσεις 
διεθνώς να επενδύσουν στην περιοχή. 
 
Τυχόν Κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Μαυρίκιο και επιθυμούν να παρέχουν τα 
στοιχεία τους παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο έντυπο και το αποστείλουν στο 
ΚΕΒΕ (ηλ. ταχ. leonidap@ccci.org.cy, φαξ: 22668630) το αργότερο μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2019. 
 
Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή / και διευκρινήσεις παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε με 
τον υπογράφοντα στο τηλ. 22889840. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Λεωνίδας Πασχαλίδης 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
/ΓΒ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ΤΗΛ.: -------------------------------------------------------------------------------------------------                  ΦΑΞ: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ΤΑΧ. ΚΙΒ.: --------------------------------------------   ΤΑΧ. ΚΩΔ.:  -----------------------------------------------------   Ε-ΜΑΙL: ------------------------------------------------------------------- 

 

 

 «Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 
ετών. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να διαβιβάσει όλα τα πιο πάνω προσωπικά μου δεδομένα στο 
Υπουργείο Εξωτερικών για προώθηση στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μαυρίκιο 

☐ 
 
Εξουσιοδοτώ επίσης το ΚΕΒΕ να μου αποστέλλει ενημερωτικό υλικό και να επικοινωνεί μαζί μου 

σχετικό με το θέμα σε μελλοντικό χρόνο. ☐ 
 
Εάν δεν προβείτε στη σχετική εξουσιοδότηση προς το ΚΕΒΕ για τη διατήρηση των δεδομένων σας 
για μελλοντική επικοινωνία, αυτά θα καταστραφούν μετά τη διαβίβαση τους στο Υπουργείο 
Εξωτερικών. Πέραν του δικαιώματος απόσυρσης της συγκατάθεσής σας, διαθέτετε επίσης τα 
δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού ή αντίταξης στην 
επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία μπορείτε να εξασκήσετε μέσω γραπτής αίτησης στο 
ΚΕΒΕ. Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών 
Δεδομένων». 

 
 
 
Ημερομηνία: ------------------------------------------------------------------------------------- Υπογραφή: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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