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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Λευκωσία,  Σεπτέμβριος  2015 

 

ΠΡΟΣ:       Όλους τους Ενδιαφερόμενους  
ΑΠΟ:  Γενικό Γραμματέα 

ΘΕΜΑ: Ερωτηματολόγιο:“ EUROCHAMBRES ECONOMIC SURVEY 2016” 

 Κύριοι, 
 Τα Ευρωεπιμελητήρια, που αποτελούν την Ένωση των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ευρώπης, εκδίδουν ετήσια μια μοναδική στο είδος της (για τον Ευρωπαϊκό χώρο) οικονομική έκθεση με τίτλο «Ευρωπαϊκή Οικονομική Έκθεση».  Η έκθεση περιέχει στατιστικές πληροφορίες που αφορούν το επιχειρηματικό κλίμα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις προβλέψεις των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για το επόμενο έτος.  Οι πληροφορίες αφορούν τις πωλήσεις, τις εγχώριες αγορές, το εξωτερικό εμπόριο, το εργατικό δυναμικό, τις επενδύσεις, τις επιχειρηματικές προσδοκίες για το μέλλον κ.α. Οι Κυπριακές επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν για ενδέκατη χρονιά στη σχετική έκθεση με τα δικά τους οικονομικά στοιχεία. 
 Για σκοπούς λοιπόν ομοιογένειας και σχετικότητας των στατιστικών πληροφοριών που προέρχονται από τις διάφορες χώρες, τα Ευρωεπιμελητήρια ετοίμασαν ένα απλό και σύντομο ερωτηματολόγιο με σκοπό να συμπληρωθεί από τους επιχειρηματίες των χωρών που συμμετέχουν στην οικονομική έκθεση, το οποίο και επισυνάπτουμε. 
 Οι πληροφορίες για τις επιχειρήσεις της κάθε χώρας συλλέγονται από το οικείο Επιμελητήριο και γι’ αυτό θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν μπορούσατε να αφιερώσετε λίγα μόνο λεπτά από τον πολύτιμο σας χρόνο για να το συμπληρώσετε και να μας το επιστρέψετε.  
 

Παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε το συνημμένο ερωτηματολόγιο στο Τμήμα Εκπαίδευσης 
και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο ΚΕΒΕ,  Φαξ: 22668630, e-mail: gvenizelou@ccci.org.cy,  

το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015. 

 Είμαστε βέβαιοι πως θα στηρίξετε έμπρακτα την προσπάθεια αυτή που μεταξύ άλλων θα συμβάλει στην τοποθέτηση της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό επιχειρηματικό χάρτη, παρέχοντας μας τις αναγκαίες πληροφορίες. 
 Για απορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον υπογράφοντα στο τηλέφωνο 
22889840. 

 Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 
 

 Με εκτίμηση, 
 

 Λία Ριρή  Λειτουργός  Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  
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