21-24 Αυγούστου 2007

ΙΕ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ –
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ – ΦΟΡΑ
Εισαγωγή: Η Επιτροπή συζήτησε διεξοδικά τα θέµατα που της έχουν
ανατεθεί και λαµβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες που επικρατούν
στις περιφέρειες της ΠΟΜΑΚ – ΠΣΕΚΑ προτείνει τα ακόλουθα:
1. ∆ηµιουργία Συµβουλευτικής Επιτροπής Επιστηµόνων και
Εµπειρογνωµόνων η οποία θα λειτουργεί ως συµβουλευτικό όργανο
της ΠΟΜΑΚ – ΠΣΕΚΑ.
a. Η Επιτροπή θα αποτελείται από επιστήµονες και
εµπειρογνώµονες διαφόρων ειδικοτήτων από όλες τις
περιφέρειες.
b. Η Επιτροπή θα εξετάζει θέµατα τα οποία θα καθορίζονται από
την ΠΟΜΑΚ – ΠΣΕΚΑ και που αφορούν τους απόδηµους
Κύπριους. Έµφαση θα δοθεί στο Κυπριακό Πρόβληµα το οποίο
θα αποτελεί το κύριο θέµα ειδικών επιστηµονικών ηµερίδων.
c. Η Επιτροπή θα ετοιµάζει συγκεκριµένες προτάσεις – εισηγήσεις
προς την ΠΟΜΑΚ – ΠΣΕΚΑ.
d. Με πρόσκληση του Κεντρικού Συµβουλίου µέλη της Επιτροπής
θα συµµετέχουν σε εργασίες διαφόρων συνεδρίων και
συναντήσεων της ΠΟΜΑΚ – ΠΣΕΚΑ.
e. Ο αριθµός των µελών θα καθορίζεται από την ΠΟΜΑΚ –
ΠΣΕΚΑ.
2. ∆ηµιουργία και καθιέρωση παγκόσµιου θεσµού ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΚΥΠΡΟΥ
- CYPRUS WEEK στις περιφέρειες της ΠΟΜΑΚ. Η υλοποίηση του
προγράµµατος του θεσµού ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΚΥΠΡΟΥ - CYPRUS WEEK
θα επιτηρείται από τις κατά τόπους Οµοσπονδίες. Ο Θεσµός θα
αποσκοπεί στην προώθηση της Κύπρου στις κοινωνίες του εξωτερικού
και θα αποτελείται από ηµερίδες αφιερωµένες σε θέµατα όπως:
a. Επιχειρηµατικές και επενδυτικές δραστηριότητες µε συµµετοχή
του ΚΕΒΕ, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του ΚΟΤ, του
Συνδέσµου Κυπριακών Τραπεζών, και άλλων φορέων και σε
συνεργασία µε τα Κυπριακά Εµπορικά Επιµελητήρια στις
περιφέρειες.
b. Πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και εκθεσιακές εκδηλώσεις µε τη
συµµετοχή οργανωµένων συνόλων από την Κύπρο όπως ο
ΘΟΚ, χορωδίες, χορευτικά συγκροτήµατα, Μουσείο Κύπρου και
ιδιωτικών φορέων.
c. Εκδηλώσεις – σεµινάρια µε στόχο την πληροφόρηση για το
Κυπριακό Πρόβληµα. Οι εκδηλώσεις αυτές θα είναι υπό την
ευθύνη των τοπικών επιτροπών της ΠΣΕΚΑ.
d. Εκδηλώσεις αφιερωµένες στην νεολαία οι οποίες θα είναι
οργανώνονται από τις τοπικές επιτροπές της ΝΕΠΟΜΑΚ µε τη
στήριξη των τοπικών Οµοσπονδιών.
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e. Εκδηλώσεις αφιερωµένες στην Ελληνική Παιδεία και Κυπριακή
Ιστορία σε συνεργασία µε τοπικούς εκπαιδευτικούς φορείς, το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού και το Πανεπιστήµιο
Κύπρου.
Ο θεσµός ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΚΥΠΡΟΥ - CYPRUS WEEK επιχορηγείται από
την Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µέσω κονδυλίου που θα
συµπεριλαµβάνεται στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό, και τις κατά
τόπους περιφέρειες της ΠΟΜΑΚ - ΠΣΕΚΑ.
3. Στα πλαίσια του Συνεδρίου ΠΟΜΑΚ – ΠΣΕΚΑ να οργανωθούν:
a. Ηµερίδα για Επιχειρηµατικές δραστηριότητες – Επενδύσεις σε
συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία και Φορείς και τα κατά
τόπους Εµπορικά Επιµελητήρια στις περιφέρεις της ΠΟΜΑΚ –
ΠΣΕΚΑ.
b. Ηµερίδα Επιστήµης σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισµού, του Πανεπιστηµίου Κύπρου και του
Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου.
4. ∆ηµιουργία Επιτροπής Παρακολούθησης των αποφάσεων Συνεδρίων
ΠΟΜΑΚ – ΠΣΕΚΑ η οποία θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά
διαστήµατα. Η Επιτροπή θα διατηρεί επαφές µε εκπροσώπους της
Υπηρεσίας Αποδήµων του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου
Εµπορίου και Βιοµηχανίας, το Πανεπιστήµιο Κύπρου και το
Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου και οποιοσδήποτε άλλους φορείς
οι οποίοι εµπλέκονται στην εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων των
Συνεδρίων της ΠΟΜΑΚ – ΠΣΕΚΑ.
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ανδρέας Κωµοδρόµος (Πρόεδρος)
Στέλιος Γεωργιάδης (Εισηγητής)
Νεόφυτος Νικολάου
Βασίλης Νικοδήµου
Νίκος Παφίτης
Φίλιππος Φιλίππου
Νίνος Κουµέττου
Ναταλία Νικοδήµου
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