
 
 
 
 
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 

Ημερομηνία ……………………….. 
Γραμματέα/Διευθυντή 
Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου  Λάρνακας 
Τ.Θ. 40287 
6302 Λάρνακα 
 
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 Λάρνακας, 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. 
�

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 Λάρνακας, 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 
εξωτερικά 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 Λάρνακας, υποστηρίζουμε την 
παρούσα αίτηση. 
 

1. ……………………………………………………………………………(σφραγίδα & Υπογραφή) 
 

2. …………………………………………………………………………. (σφραγίδα & Υπογραφή) 
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