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 Λευκωσία 06 Μαΐου 2020 

 

Προς:  ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΠΟ: Τμήμα Υπηρεσιών & Εμπορίου 

 

ΘΕΜΑ:  Διαδικτυακό Σεμινάριο “Παροχές σε είδος και άλλες τροποποιήσεις στη 
νομοθεσία του Φόρου Εισοδήματος” 

 

Κυρίες, κύριοι, 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για την προστασία της  
υγείας στην εργασία, το ΚΕΒΕ  προγραμματίζει τη διοργάνωση διαδικτυακού σεμιναρίου μέσω Microsoft 

Teams, την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00.  

 
Σκοπός των σεμιναρίου (επανακαθορίζεται λόγω ακύρωσης του Σεμιναρίου του Μαρτίου στη Λεμεσό) είναι 

η έγκυρη ενημέρωση των συμμετεχόντων και η επεξήγηση των σημαντικών τροποποιήσεων στη Νομοθεσία 

του Φόρου Εισοδήματος, τις βασικές υποχρεώσεις και φορολογικής συμμόρφωσης της κάθε υφιστάμενης 

επιχείρησης .  

Παρουσιάστρια του Σεμιναρίου θα είναι η επεξηγηματική εκπαιδεύτρια της PwC κα. Πολίνα 
Ιακωβίδου Μιχαήλ, Ανώτερη Διευθύντρια και Εκπαιδεύτρια της Ακαδημίας PwC.  

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, ή έμπειρη εκπαιδεύτρια μας θα χρησιμοποιήσει πρακτικά παραδείγματα 
για να επεξηγήσει καλύτερα τα εν λόγω θέματα. Το υλικό της παρουσίασης και όλο το υλικό που θα 
χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα σταλεί σε όλους τους συμμετέχοντες από την 
προηγούμενη ημέρα. 

**Πλήρης παρακολούθηση του Σεμιναρίου αντιστοιχεί σε  4 μονάδες Επαγγελματικής 
κατάρτισης από το ΣΕΛΚ 
 
Τα σεμινάρια καλύπτουν μονάδες Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ). Με την ολοκλήρωση του 
σεμιναρίου θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες που θα επιβεβαιώνουν 
τις μονάδες. Η κάθε ώρα διδασκαλίας αντιστοιχεί σε μια μονάδα ΣΕΑ. 

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υποφαινόμενο Αρμόδιο 
Λειτουργό του Τμήματος Υπηρεσιών και Εμπορίου στο τηλ. 22889754. 
 
Δήλωση Συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την 

αποστείλουν στο ΚΕΒΕ, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 και Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Φαξ. 

22667593, email: annac@ccci.org.cy. Παρακαλούμε να επιστραφεί το αργότερο μέχρι την 

Παρασκευή 22/5/2020. 

 
Με εκτίμηση 
 
Ζαχαρίας Μανιταράς 
Λειτουργός 
Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου  
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ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Για να συνδεθείτε θα πρέπει απαραίτητα να δηλώσετε τα στοιχεία και το προσωπικό email του 
συμμετέχοντα, με την προϋπόθεση ο συμμετέχοντας να έχει πληρώσει το δικαίωμα συμμετοχής του 
στο Σεμινάριο. 

2. Επίσης σας τονίζουμε ότι θα σταλούν Πιστοποιητικά Παρακολούθησης με τις (4 μονάδες 
Επαγγελματικής κατάρτισης) σε όσους θα παρακολουθήσουν το Σεμινάριο και έχουν διευθετήσει το 
δικαίωμα συμμετοχής τους. 

3. Τη μέρα της συνάντησης θα σας σταλεί email με σύνδεσμο (link) και (password) για να ενωθείτε 

"Join meeting".  
4. Το δικαίωμα συμμετοχής στο Σεμινάριο ανά άτομο καθορίζεται ως κατωτέρω και προπληρώνεται: 

 
 
Οι επιταγές να εκδίδονται στο όνομα του ΚΕΒΕ.  
 
Με κατάθεση στους ακόλουθους λογαριασμούς: 
 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ   

ΑΡ. ΛΟΓ.: 0194-12-006537 / BIC: BCYPCY2N / IBAN NO.: CY 16 0020 0194 000 000 12 0065 3700     
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   
ΑΡ. ΛΟΓ.: 121-01-013924-01 / BIC: HEBACY2N / IBAN NO.: CY25005001210001210101392401  

  

Μέσω της Υπηρεσίας JCC SMART πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:  
https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039  - Άλλες Πληρωμές:  (Αρ. τιμολογίου: Τax Seminar May 2020)  

 

1 άτομο                              75 Ευρώ  

2 άτομα                             140 Ευρώ  

3 άτομα και άνω       65  Ευρώ το άτομο     

Στα πιο πάνω ποσά περιλαμβάνεται το ΦΠΑ 
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ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Σεμινάριο ΘΕΜΑ:  Σεμινάρια “Παροχές σε είδος και άλλες τροποποιήσεις στη νομοθεσία 

του Φόρου Εισοδήματος” 
 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο πιο πάνω Σεμινάριο.   

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

Όνομα επιχείρησης          

Πλήρες όνομα συμμετέχοντα:    Προσωπικό email :  

1.  

2. 

3.                        

Τηλ.          

Αρ. Συμμετεχόντων:  1  75€       2  140€      3 195€      

Σημ. Τρόπο Πληρωμής  

**Πλήρης παρακολούθηση Σεμιναρίου αντιστοιχεί σε  4 μονάδες Επαγγελματικής κατάρτισης από το ΣΕΛΚ 
Δηλώνω ότι ενδιαφέρομαι για πιστοποιητικό παρακολούθησης για το πιο πάνω σεμινάριο 
 

 

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

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

Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ 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 ΚΕΒΕ 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 ΚΕΒΕ. 
Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων». 
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