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Λευκωσία 6 Μαρτίου 2019 

 
ΑΠΟ: Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων Κύπρου (ΣΕΑΚ)  
 

Κυρίες, κύριοι, 

 

Με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση σας όσον αφορά τη νομοθεσία και τις εξελίξεις υποθέσεων στα 

Κυπριακά δικαστήρια, ο ΣΕΑΚ διοργανώνει ημερίδα την Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019 στη Λευκωσία, στην 

ισόγεια αίθουσα της Καφετέρια του οικήματος της ΠΑΣΥΔΥ (απέναντι από ΚΕΒΕ) 

Σκοπός της ημερίδας είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες και να επεξηγήσει τη σημερινή Νομοθεσία 
περί Εμπορικών Αντιπροσώπων, να εξετάσει πρακτικά υποθέσεων που εκδικάστηκαν στα Κυπριακά 
και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, επίσης θα προβεί στην εξέταση δικλίδων στο Ευρωπαϊκό δίκαιο. 
 

Πρόσκληση 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 Μαρτίου 2019, 16:00 – 18:00 

Είσοδος Ελεύθερη 

 «Αίθουσα Συνεδριάσεων Καφετέριας ΠΑΣΥΔΥ, απέναντι από ΚΕΒΕ» 

Ομιλητής: O Διακεκριμένος Κύπριος Νομικός στα θέματα εμπορικών αντιπροσωπειών  
κ. Ξένιος Λ. Ξενόπουλος 

 
Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Εκτελεστικό Γραμματέα 
του Συνδέσμου κ. Ζαχαρία Μανιταρά  τηλ. 22889890. 
 
Δήλωση Συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την 

αποστείλουν στο ΚΕΒΕ, Τηλ. 22889890, Φαξ. 22667593, email: martha@ccci.org.cy. Παρακαλούμε να 

επιστραφεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  22/3/2019. 

 
 
Με εκτίμηση 
 
Νίκος Φιλίππου 
Πρόεδρος 
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ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο πιο πάνω Σεμινάριο.   

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

Όνομα επιχείρησης          

Συμμετέχοντες:  1. 

                         2. 

                                     3.                        

Διεύθυνση: 

Τηλ.      Τ.Θ.      Τ.Κ. 

E-MAIL: 

Δηλώνω ότι ενδιαφέρομαι να γίνω μέλος του ΣΕΑΚ 
 

Παρακαλούμε να επιστραφεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  22/3/2019 Φαξ: 22667593,  

Email: martha@ccci.org.cy 
 
 

«Εγώ ο/η ______________________________________________________Υπογραφή_____________________________________________, 
δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών. Εξουσιοδοτώ το ΣΕΑΚ να χρησιμοποιεί όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα για μένα και τους 

συμμετέχοντες με σκοπό την συμμετοχή μας στο πιο πάνω σεμινάριο. ☐ 

Εξουσιοδοτώ το ΣΕΑΚ να μου αποστέλλει παρόμοιας φύσης με την πιο πάνω εκδήλωση ενημερωτικό υλικό σε μελλοντικό χρόνο. ☐ 
Ενημερώνομαι ότι δύναται να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή/και βίντεο από τη 
συγκεκριμένη εκδήλωση στις οποίες εμφανίζομαι, για σκοπούς προβολής της εκδήλωσης.   Εάν δεν προβείτε στη σχετική εξουσιοδότηση 
προς το ΣΕΑΚ για τη διατήρηση των δεδομένων σας για μελλοντική επικοινωνία, αυτά θα καταστραφούν με το πέρας της εκδήλωσης. Πέραν 
του δικαιώματος απόσυρσης της συγκατάθεσής σας, διαθέτετε επίσης τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, 
περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία μπορείτε να εξασκήσετε μέσω γραπτής αίτησης στο ΣΕΑΚ. 
Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων». 
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