ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Λεωφ.Σταυρού 34, 2035 Στρόβολος, Λευκωσία
τηλ.: 22420051, φαξ: 22420094
info@cybeeas.org

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
για το έτος .....................
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ €10

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

0 – 50 κυψέλες


ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

€20

50 και άνω κυψέλες €40

Όνομα:

Αρ. Μητρώου:

Διεύθυνση οικίας:

Πόλη:

Ταχ.
Κώδικας:

Εταιρική
Επωνυμία:

Περιοχή
Δραστηριοποίησης:

Τηλ.
Επικοινωνίας:
Ημερ/νία
Γέννησης:

Κινητό
τηλ.:
Τόπος
Γέννησης:

e-mail:

Website:

Fax:
Αρ. Δελτ.
Ταυτ.:

Αριθμός κυψελών:
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΙΟΥ
Σας παρακαλούμε όπως μας δώσετε τα ακριβή στοιχεία αναφορικά με την ποσότητα
παραγωγής μελιού ανά κυψέλη σε κιλά, που είχατε ξεχωριστά για την Άνοιξη και
Καλοκαίρι. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για στατιστικούς σκοπούς.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ ΤΡΥΓΟΥ:
ΓΥΡΗΣ:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΤΡΥΓΟΥ:
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ:

ΚΕΡΙ:

Ο/Η κάτωθι υπογράφων /ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι πλήρη και
αληθή.
Σε περίπτωση μεταβολής των παραπάνω στοιχείων θα προβώ σε άμεση ενημέρωση
του Συνδέσμου με ευθύνη μου.
Ημερομηνία

__/__/__

Υπογραφή αιτητή

Υποσημείωση – Δικαιούχοι αιτητές είναι όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίοι είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ
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Λεωφ.Σταυρού 34, 2035 Στρόβολος, Λευκωσία τηλ.: 22420051, φαξ: 22420094
info@cybeeas.org
Εγγραφή Ταχυδρομικώς

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Εάν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε να
εγγραφείτε ταχυδρομικώς τότε θα πρέπει να
αποστείλετε στο
Παγκύπριος Σύνδεσμο Μελισσοκόμων
Λεωφ.Σταυρού 34, 2035 Στρόβολος, Λευκωσία

Κάθε μέλος υποχρεούται στην καταβολή
ετήσιας συνδρομής που καθορίζεται από τον
Παγκύπριο
Σύνδεσμο
Μελισσοκόμων.
Οι
συνδρομές των μελών του Συνδέσμου
αποτελούν τον βασικότερο οικονομικό του
πόρο. Η ετήσια συνδρομή για το έτος 2009 έχει
καθοριστεί από 0 – 50 κυψέλες €20 και από
50 και άνω κυψέλες €40.

1. Ταχυδρομική επιταγή με το ποσό των Ευρώ ή
με κατάθεση στην Ελληνική Τράπεζα
(Αρ. Λογαριασμού 301 – 01 – 444391 – 01)
Προσοχή! Επιμένετε να γράφεται ως όνομα
καταθέτη το όνομα του μέλους.
2. Απλή Επιστολή που θα περιλαμβάνει:
- Συμπληρωμένη αίτηση
- Φωτοτυπία της απόδειξης αποστολής της
ταχυδρομικής επιταγής ή της απόδειξης
κατάθεσης στην τράπεζα.
Εγγραφή Τηλεφωνικώς
Για την δική σας εξυπηρέτηση μπορείτε να
επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με τα γραφεία μας
στο 22 420051. Παράλληλα θα πρέπει να μας
αποστείλετε στο fax με αριθμό 22-420094
φωτοτυπία της απόδειξης αποστολής της
ταχυδρομικής επιταγής ή της απόδειξης
κατάθεσης
στην
τράπεζα.
Μετά την παραλαβή της επιστολής το μέλος θα
παραλάβει απόδειξη, ταυτότητα μέλους, καθώς
και υλικό που διανεμήθηκε στα μέλη κατά το
έτος της εγγραφής.

Η καταβολή της συνδρομής μπορεί να γίνει:
- με ταχυδρομική επιταγή προς τον Παγκύπριο
Σύνδεσμο Μελισσοκόμων Λεωφ.Σταυρού 34,
2035
Στρόβολος,
Λευκωσία
(Τηλέφωνο
επικοινωνίας 22 420051)
- με κατάθεση στην Ελληνική Τράπεζα - Αρ.
Λογαριασμού 301 – 01 – 444391 – 01
(Προσοχή! Επιμένετε να γράφεται ως όνομα
καταθέτη το όνομα του μέλους)
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΙΣΧΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΛΟΥΣ
Κανένα μέλος του Συνδέσμου δεν διαγράφεται
και ο αριθμός μητρώου μέλους που αποκτά
κάθε μέλος κατά την εγγραφή του διατηρείται.
Εάν κάποιο μέλος δεν έχει καταβάλει το ποσό
της ετήσιας συνδρομής επί δυο συνεχή έτη,
τότε για την επαναφορά σε ισχύ της ιδιότητας
ως μέλος χρειάζεται να καταβάλει €10
επιπρόσθετα με τις καθυστερημένες συνδρομές
του.
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