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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
      

 
Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου 2018 

 
ΠΡΟΣ:     Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
ΑΠΟ:    Χρίστο Ταντελέ, Ανώτερο Λειτουργό 
 
ΘΕΜΑ:   ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ “CREATING AN INNOVATION-CAPABLE ORGANIZATION”          

 
Κύριοι, 
 
Σας αποστέλλουμε πληροφόρηση για εκδήλωση με θέμα “CREATING AN INNOVATION – CAPABLE 
ORGANIZATION”, με ομιλητή τον παγκοσμίου φήμης και αναγνωρισμένο εμπειρογνώμονα για 
την καινοτομία Stephen Shapiro. 
 
Η εν λόγω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 στο Ξενοδοχείο 
Hilton (17.00 – 19.30) στη Λευκωσία.  
 
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά και το κόστος συμμετοχής για εταιρείες μέλη 
του ΚΕΒΕ είναι €200 + Φ.Π.Α. το άτομο και για εταιρείες μη μέλη του ΚΕΒΕ ανέρχεται στα €240 + 
Φ.Π.Α. το άτομο. Παρακαλώ σημειώστε ότι το δικαίωμα συμμετοχής προπληρώνεται.  
 
Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν στο ΚΕΒΕ, φ/δι Γεωργίας Βενιζέλου, τηλ. 
22889840, ηλ. Διεύθυνση gvenizelou@ccci.org.cy . Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές κατά 
σειρά προτεραιότητας.  
 
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 
          
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Χρίστος Ταντελές 
Ανώτερος Λειτουργός 
ΚΕΒΕ  
 
/ΓΒ 
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Δήλωση Συμμετοχής 
 

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στην εκδήλωση με 
θέμα:  

«CREATING AN INNOVATION-CAPABLE ORGANIZATION» 
 

Όνομα Επιχείρησης: 

Τηλ.      Φαξ. 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ.       Τ.Κ. 

E-MAIL: 

 
Τρόποι Πληρωμής: -     Επιταγή στο όνομα του ΚΕΒΕ 
 
   -     Έμβασμα Αρ. Λογαριασμού 0194-12-006537 (Τράπεζα Κύπρου) 

 

Ονόματα Συμμετεχόντων:                        Θέση στην Εταιρεία: 
 

1. …………………………………………………………………...………...          ……………………….……………………………………… 

2. …………………………………………………………………………......          …………………………….………………………………… 

3. …………………………………………………………………………….…          ………………………………….…………………………… 

 
«Εγώ ο/η …………………………………………………………………………………..…… εκπρόσωπος της πιο πάνω εταιρείας εξουσιοδοτώ το 
ΚΕΒΕ να χρησιμοποιεί όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς του πιο πάνω σεμιναρίου όσο και για 
την ενημέρωση μου για άλλα επιμορφωτικά προγράμματα ή/και εκδηλώσεις που διοργανώνει το ΚΕΒΕ. Επιπρόσθετα 
συναινώ να αναρτώνται στις ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τέτοιες εκδηλώσεις 
του ΚΕΒΕ. Γνωρίζω επίσης το δικαίωμα μου σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας δεδομένων ΕΕ/2016/679 ότι μπορώ 
να αποσύρω την εξουσιοδότηση, ή και να έχω πρόσβαση για να διορθώσω τα προσωπικά μου δεδομένα  οποιαδήποτε 
στιγμή με γραπτή αίτησή μου προς το ΚΕΒΕ». 

 
 
 

Ημερομηνία …………………………………………….…………..…    Υπογραφή ………………………………………………….. 
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