
 
3 Omirou Avenue, Eleftheria Square / P.O.Box 22425, 1521 Nicosia / Tel. 22266670 / Fax: 22266671 / 

 E-mail: info@acetraining.eu 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ / REGISTRATION FORM 
Παρακαλώ όπως συμπληρωθεί το παρόν έντυπο και αποσταλεί με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικά στο Ace Training & Development Centre 

Please complete this form and sent by fax or by email at Ace Training & Development Centre 

ΜΕΡΟΣ A / PART A ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖOΜΕΝΟΥ / PARTICIPANT’S INFORMATION 

Ονοματεπώνυμο / Full Name Φύλο / Sex 
Άρρεν/male     
Θήλυ/Female 

Ημερ. Γεννήσεως / Date of Birth                            

Επιλέξτε 1 από τα πιο κάτω / Select 1 of the Following Αριθμός / Number Χώρα Έκδοσης / Country of Issue 

Ταυτότητα I.D. / Διαβατήριο Passport /  Alien Registration Certificate   

Τίτλος Σεμιναρίου / Seminar Title Ημερομηνία Έναρξης / Start Date 

Email 1 Email 2 

Κινητό Τηλέφωνο / Mobile Number Τηλ. Κατοικίας / Home Number Διεύθυνση Κατοικίας (με ταχυδρομικό κώδικα) / Home Address 

Τηλ. Εργασίας / Office Number Φαξ Εργασίας / Office Fax Number  

Εργοδότης (Οργανισμός) (αν άνεργος δηλώστε το εδώ) 
Employer (Organization) (If unemployed state it here) 

Θέση Εργασίας / Job Position 

Προσόντα / Qualifications 

Καθήκοντα / Duties 
 

Κίνητρα για συμμετοχή στο πρόγραμμα / Incentives for participation in the program 
 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι συγκατατίθεμαι, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων, όπως 
το Ace Training and Development Centre συμπεριλάβει στα αρχεία του, τα προσωπικού χαρακτήρα στοιχεία μου που περιλαμβάνω στο παρόν έντυπο. 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο, με βάση όσα γνωρίζω και πιστεύω, είναι ακριβείς και αληθείς. 
I declare that I consent, according to the provisions of the Processing of Personal Data (Protection of Individuals) Laws, such as Ace Training and Development Centre 
include in their files my personal data of this form. 
I certify that the information contained in this form, based on my knowledge and belief, are accurate and truthful. 

Υπογραφή / Signature 
 

Ημερομηνία / Date 

ΜΕΡΟΣ Β / PART B ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) / EMPLOYER INFORMATION (COMPANY) 

Επωνυμία Εργοδότης (Εταιρεία/Οργανισμός) / Employer Name (Company/Organization) 
 

Κυριότερη δραστηριότητα / Core Activity 

 (α)    Μέγεθος επιχείρησής / Size of Company(1): 

                       Μικρή επιχείρηση / Small                Μεσαία  επιχείρηση / Medium                 Μεγάλη επιχείρηση / Large         

(β)    Κατά πόσον η επιχείρησή σας αποτελεί προβληματική επιχείρηση / Is your company problematic(2):           ΝΑΙ /YES                ΟΧΙ / NO   

Η συμμετοχή στο σεμινάριο να τιμολογηθεί / Seminar to be invoiced to :        Στην εταιρεία / The company                   Στον εργοδοτούμενο / Employee       

Ονοματεπώνυμο Διευθυντή / Manager Name 
 

Υπογραφή & Σφραγίδα εταιρείας / Signature & Company Stamp Ημερομηνία / Date 

ΜΕΡΟΣ Γ / PART C ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚH ΧΡΗΣΗ / FOR OFFICIAL USE ONLY 

Καταχώρηση στοιχείων στο σύστημα /  
Data entered in the system 

Η καταχώρηση έγινε από / Entry made by: Ημερομηνία / Date: 

1    Ο καθορισμός του μεγέθους των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, βασίζεται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/316/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (βλ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124 της 20/5/2003, σ. 36). Όσες επιχειρήσεις δεν 
ικανοποιούν τα κριτήρια που ορίζει η Σύσταση, θεωρούνται μεγάλες επιχειρήσεις. Συνοπτικά, οι κατηγορίες μεγέθους των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες / Determining 
the size of small, medium and large enterprises, based on the Commission Recommendation 2003/316 / EC of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and 
medium enterprises (see. Official Journal of the European Union L 124 of 20/5/2003, p. 36). Those companies that do not meet the criteria set by the Constitution, are 
considered large enterprises. In summary, company size categories are as follows: 

Κατηγορία μεγέθους επιχείρησης /  
Company Size 

Αριθμός απασχολουμένων / 
Number of Employees 

Ετήσιος κύκλος εργασιών (εκατ. 
Ευρώ) / Annual Turnover 

(million Euros) 

Ετήσιος συνολικός ισολογισμός  
(εκατ. Ευρώ) / Total Annual Balance Sheet 

(million Euros) 

Μεγάλη / Large  250 ή ( 50 και 43 ) 

Μεσαία / Medium 250 και ( 50 ή 43 )  

Μικρή / Small 50 και ( 10 ή 10 ) 

Για τον έλεγχο των πιο πάνω στοιχείων αθροίζονται τα αριθμητικά δεδομένα όλων των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, όπως προνοεί η πιο πάνω 
Σύσταση./ For the control of the above items, add up the figures of all affiliated and associated companies, as provided by the above recommendation 

2    Οι προβληματικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008 
(βλ. Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L/214 της 9/8/2008, σ. 3). Για μεγάλες επιχειρήσεις, ισχύουν οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις 
κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (βλ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C244 της 1/10/2004, σ. 2). 
Τα έγγραφα αυτά βρίσκονται στη διάθεσή σας στα Παραρτήματα του Οδηγού Πολιτικής και Διαδικασιών του Σχεδίου. 

 The problematic SMEs are defined in accordance with Article 1 of Regulation (EC) No. 800/2008, of August 6, 2008. For large enterprises, the E.U guidelines for rescuing 
and aid of problematic enterprises apply (see. Official Journal of the European Union C244 of 1/10/2004, p.2). These documents are available in the Appendices of the 
Policy Guide and Plan Process. 
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