ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ
✓ για να έχετε πρόσβαση και να εκπροσωπείστε στις αποφάσεις που λαμβάνονται από την
Κυβέρνηση και άλλους θεσμοθετημένους φορείς, σε θέματα που σας αφορούν άμεσα.
✓ για να υποβοηθήστε στις διαπραγματεύσεις σας με τις Συντεχνίες, με την ενεργό συμμετοχή του
Διευθυντή των εργασιακών σχέσεων του ΚΕΒΕ.
✓ για να ενημερώνεστε πλήρως και να παίρνετε συμβουλές σε τομείς όπως εμπόριο, βιομηχανία,
υπηρεσίες, τουρισμός, εργασιακές σχέσεις αλλά και την οικονομία γενικότερα, τόσο στην Κύπρο
όσο και το εξωτερικό.
✓ για να πληροφορείστε έγκυρα και έγκαιρα σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δική σας
επιχείρηση.
✓ για να συμμετέχετε στα σεμινάρια, διαλέξεις και εκπαιδευτικά προγράμματα που διεξάγει το ΕΒΕ
Πάφου / ΚΕΒΕ για το σύγχρονο επιχειρηματία.
✓ για να σας εντοπίζουν επιχειρηματίες και άλλοι ενδιαφερόμενοι του εξωτερικού μέσω της
ιστοσελίδας του ΚΕΒΕ και του ΕΒΕ Πάφου και των καταλόγων που εκδίδει το ΚΕΒΕ σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή.
✓ για να βρίσκετε τον κατάλληλο συνεργάτη σας, στην Κύπρο ή το εξωτερικό και να σιγουρεύεστε
για την αξιοπιστία του.
✓ για να τυγχάνετε μειωμένης χρέωσης στην έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών απαραίτητων για τις
εξαγωγές και δραστηριότητες σας.
✓ για να συμμετέχετε σε Διεθνείς εκθέσεις και στις εμπορικές αποστολές του εξωτερικού που
οργανώνει το ΚΕΒΕ και το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ειδικά για τον κύπριο
επιχειρηματία.
✓ για να λαμβάνετε δωρεάν τα ενημερωτικά δελτία του ΚΕΒΕ ως και άλλα έντυπα που εκδίδει το ΕΒΕ
Πάφου.
✓ για να έχετε πρόσβαση στα αποτελέσματα των ερευνών και μελετών που διεξάγει το ΚΕΒΕ και το
ΕΒΕ Πάφου σε σχέση με τον επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ.
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Διαδικασία Εγγραφής

Συμπληρώστε, υπογράψετε και σφραγίστε (σε περίπτωση
εταιρείας) την αίτηση.

Σε περίπτωση εγγραφής εταιρείας παρακαλώ επισυνάψτε
αντίτυπο του Πιστοποιητικού Σύστασης και Πιστοποιητικού
Μετόχων/ Συνεταίρων/ Διευθύνοντα Συμβούλου.
Πληρωμή τέλους εγγραφής €45.00
Ετήσια Τέλη Συνδρομής:

➢ €85.00 – Για Φυσικά Πρόσωπα
➢ €120.00 – Για Εταιρείες
➢ €255.00 – Για Τραπεζικά Ιδρύματα, Δημόσιες & Διεθνείς
Εταιρείες
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Προς: Γραμματέα/Διευθυντή
Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πάφου
Τ.Θ. 60082 | Τ.Κ 8100
Πάφος

Ημερομηνία ………………………..

Κύριε,

Α. Επισυνάπτουμε στοιχεία της επιχείρησης μας, και παρακαλούμε να εισηγηθείτε όπως το όνομά της συμπεριληφθεί
στον κατάλογο των μελών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου, σε ένα από τα πιο κάτω Τμήματα:
❑ Εμπορικό

❑ Βιομηχανικό

❑ Υπηρεσιών

❑ Τουρισμού

Με την έγκριση της αίτησης μας, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας καταβάλλουμε την καθορισμένη ετήσια
συνδρομή μας και να συμμορφωνόμαστε με τις υφιστάμενες διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών του
Επιμελητηρίου καθώς και με τις τροποποιήσεις τους, οι οποίες τυχόν θα γίνουν μελλοντικά.
Το δικαίωμα εγγραφής το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει το έντυπο αιτήσεως, ανέρχεται στο ποσό των €45.

Με την παρούσα αίτηση, δίνουμε την συγκατάθεση μας όπως τα στοιχεία που θα σας δώσουμε, πέραν της
συμπερίληψης τους στο κατάλογο των μελών και της ιστοσελίδας του ΕΒΕ Πάφου, να δημοσιευθούν και στην
ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ η οποία είναι ελεύθερα προσβάσιμη. Επιπρόσθετα τα στοιχεία αυτά να δίνονται σε επιχειρήσεις
από τη Κύπρο και το εξωτερικό οι οποίες ενδιαφέρονται για συνεργασία με επιχειρήσεις του τομέα μας.
Συμφωνώ με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων μας, όπως αναφέρεται πιο πάνω 
Δεν συμφωνώ με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων μας



Με εκτίμηση,

___________________________________________________________________
(Όνομα – Υπογραφή)
Β. Όνομα Εταιρείας ………………………………………………………………………………………………

Ονόματα Διευθυντών Εταιρείας:

1)…………………………………………………………. 2)………………………………………………….
3)………………………………………………………....4) …………………………………………………

Γραμματέας Εταιρείας :…………………………………………………………………………………..

Γ. Οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι, Μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου, υποστηρίζουμε την
παρούσα αίτηση.
1.

2.

……………………………………………………………………………(σφραγίδα & Υπογραφή)

………………………………………………………………………….…(σφραγίδα & Υπογραφή)
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ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(Να συμπληρωθεί από τους αιτούντες)

*ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Γενικός
Διευθυντής
*Άτομο
Επικοινωνίας
*ΤΙΤΛΟΣ/ ΘΕΣΗ
* ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Ταχ. Κωδ:

*ΠΟΛΗ/ ΔΗΜΟΣ:

*Ταχ. Κωδ:

P.O.BOX

* ΤΗΛ:

ΦΑΞ:

E-MAIILS:
1) ΓΕΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
2) Ανθρ. Δυναμικ /
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ:
3) MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ:
* 4) GENERAL
(DEFAULT)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
*Αριθμός
Εγγραφής
Εταιρείας.
*ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:
*Παρακαλώ
Σημειώστε με (√)
Γενικές
Δραστηριότητες:
*Mandatory fields

https://www.
ΗΕ

*ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
❑1-5

❑6-9

❑10-49

❑50-249

❑250+

Manufacturer / Exporter - Cyprus products ❑
Importer

❑

Services / Tourism ❑
Ημερομηνία:
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