
                                                                                                           

Αποποίηση Ευθύνης: 
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η ΟΕΒ δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά η βλάβη 
προκύψει από τυχόν αναβολή η ακύρωση του Φόρουμ ή/και της επιχειρηματικής αποστολής, περιλαμβανομένων τυχόν 
μεταφορικών εξόδων ή/και εξόδων διαμονής. 
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4 Νοεμβρίου, 2019. 

 
 

ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και 
 Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων 
 
Κυρίες, κύριοι, 
 

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στην Αθήνα 
11 Δεκεμβρίου 2019 

 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ  

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ! 
 

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνεργασία με τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου-
Ελλάδας και την ΟΕΒ διοργανώνουν Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στην 
Αθήνα, στις 11 Δεκεμβρίου 2019, με θέμα τα επενδυτικά ταμεία και την ναυτιλία. 
 
Το πρόγραμμα της Αποστολής έχει ως εξής: 
 
10 Δεκεμβρίου 2019:   Αναχώρηση από Λάρνακα για Αθήνα 
11 Δεκεμβρίου 2019:   Φόρουμ (ώρα 17:00) 
11 ή 12 Δεκεμβρίου 2019:  Επιστροφή στη Κύπρο 
 

1. Το φόρουμ θα είναι εξειδικευμένο σε θέματα Επενδυτικών Ταμείων και 
Ναυτιλίας και θα συμμετέχουν μόνο σχετικές εταιρείες από την Ελλάδα.  
 

2. Συμμετοχές Κυπριακών εταιρειών από άλλους τομείς είναι επίσης αποδεκτές 
και θα καταβληθεί προσπάθεια όπως διευθετηθούν επιχειρηματικές 
συναντήσεις και γι’ αυτές. 
 

3. Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη, ούτως ώστε να δοθεί 
επαρκής χρόνος στους διοργανωτές για να διευθετήσουν πιθανές 
επιχειρηματικές συναντήσεις.  
 

4. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την 
αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή, 22 
Νοεμβρίου 2019, πατώντας ΕΔΩ. 
 

5. Λόγω της οικειότητας των εταιρειών μας με την Ελλάδα, έχει αποφασιστεί 
όπως δεν γίνουν σχετικές ταξιδιωτικές διευθετήσεις και οι συμμετέχοντες  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEAZczK36yoUazVy6DInxFFyS1xp1JIfcUskPSoh_U9lztLw/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
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καλούνται να προχωρήσουν με τις δικές τους διευθετήσεις. Εάν χρειάζεστε 
οποιαδήποτε βοήθεια στο θέμα αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ο χώρος 
διεξαγωγής καθώς και το πρόγραμμα θα σας κοινοποιηθούν εν ευθέτω χρόνο. 

 
Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από τραπεζική επιταγή σε διαταγή 
ΚΕΒΕ, ή με κατάθεση σε ένα από τους πιο κάτω τραπεζικούς λογαριασμούς με 
αντίγραφο στο ΚΕΒΕ (στο οποίο να δηλώνεται ο σκοπός της κατάθεσης). Το ποσό 
αυτό θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προετοιμασίας, προβολής και διαφήμισης της 
Αποστολής και των συμμετεχόντων. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται. 
 
Το κόστος συμμετοχής έχει ως εξής: 
 
€ 300  Για τα μέλη του ΚΕΒΕ ή/και τα μέλη των Διμερών Επιχειρηματικών 

Συνδέσμων που λειτουργούν κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ ή/και μέλη της 
ΟΕΒ (ανά εταιρεία, όχι ανά συμμετέχοντα) 

 
€ 400 Για μη μέλη (ανά εταιρεία, όχι ανά συμμετέχοντα) 
 
Τράπεζα Κύπρου Αρ. Λογ: 0194-12-006537 
IBAN: CY16 0020 0194 000 000 12 0065 3700 
 
Ελληνική Τράπεζα Αρ. Λογ: 121-01-013924-01 
IBAN: CY25 0050 0121 0001 2101 0139 2401 
 
Πληρωμές γίνονται δεκτές και μέσω JCCsmart, πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο: 
https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039 
 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι στον κατάλογο συμμετεχόντων θα 
περιλαμβάνονται μόνο οι εταιρείες που θα καταβάλουν το πιο πάνω ποσό. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Λία 
Ριρή μέσω email: lia@ccci.org.cy ή μέσω τηλεφώνου:22 889720 / 22 889718. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Λία Ριρή 
Ανώτερη Λειτουργός  
Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων 

https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039
mailto:lia@ccci.org.cy

