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Αίτηση Εγγραφής Μέλους
Application for Candidate Membership
TO PROVIDE DEVELOPMENT OPPORTUNITIES THAT EMPOWER
YOUNG PEOPLE TO CREATE A POSSITIVE CHANGE
Αγαπητά μέλη και φίλοι,
Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος ή να ανανεώστε τη συνδρομή σας, μπορείτε να καταθέσετε ή να αποστείλετε το
παρακάτω δελτίο.
Πληροφορίες
• Συμπληρώστε όλες τις προσωπικές λεπτομέρειες ακόμα κι αν η επιχείρησή σας χρηματοδοτεί τη
συνδρομή σας.
• Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι η συνηθισμένη μέθοδος επικοινωνίας επομένως θα
παρακαλούσαμε να συμπληρώσετε το τμήμα 3 με τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.
• Είναι σημαντικό όπως συμπληρώσετε επίσης όλες τις πληροφορίες επιχείρησης. Επιχειρησιακές
πληροφορίες όλων των μελών μας ζητούνται απλώς για στατιστικούς και εξωτερικούς λόγους
μάρκετινγκ και στόχων του JCI Lemesos όπως και JCI Κύπρος.
To JCI λυπάται για το ότι αν δεν είναι όλες οι πληροφορίες (προσωπικές και επιχείρησης) συμπληρωμένες δεν
θα είναι δυνατό να δεχθεί την αίτησή σας.
Ετήσια συνδρομή €50. Δικαίωμα εγγραφής έχουν άτομα από 18 μέχρι 40 ετών.
Ταχυδρομήστε ή παραδώστε την υπογεγραμμένη δήλωση πλήρως συμπληρωμένη με μια επιταγή στον
οργανισμό JCI Lemesos.
Information
• Complete all your personal and home address details in the fields below, even if your
business/company is funding your subscription.
• E-mail is our preferred method of communicating with members and therefore we would kindly
request that you complete your e-mail (field 3).
• It is important that you also complete all your business details below. All our members’ business
details are requested solely for JCI Lemesos and/or JCI Cyprus statistical and external target marketing
purposes.
JCI regrets that without both your personal and business details fully completed we will be unable to process
your application. Annual Subscription €50. Applicants must be between 18 and 40 years old.
Post by mail or deliver by hand the completed form signed and dated with a cheque to JCI Lemesos.
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Τι είναι το JCI;
Το JCI (Junior Chamber International) είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός νέων ηγετών και επιχειρηματιών.
Είμαστε 200,000 ενεργά μέλη και εκατομμύρια απόφοιτοι (JCI alumni) και συμμετέχουμε σε έργα, συναντήσεις,
εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις. Το JCI ακμάζει σε περισσότερες από 6,000 κοινότητες σε παραπάνω
από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Τα μέλη του JCI είναι επαγγελματίες και επιχειρηματίες από 18 έως 40 ετών, εγγεγραμμένοι στα τοπικά
παραρτήματα. Δημιουργούμε θετική αλλαγή. Εκπαιδευόμαστε για να γίνουμε καλύτεροι ηγέτες. Διοργανώνουμε
έργα στον Επιχειρηματικό τομέα καθώς και στον τομέα της Ατομικής, Κοινωνικής και Διεθνούς Ανάπτυξης.
Χτίζοντας τοπικά, εθνικά και διεθνή δίκτυα αντλούμε από την εμπειρία των παλιότερων μελών του JCI που έχουν
επιτύχει σε διάφορες πτυχές της ζωής και που παρέχουν την βοήθεια τους όποτε χρειαστεί. Αντιπροσωπεύοντας
αμέτρητα επαγγέλματα και ικανότητες, είμαστε δημιουργικοί, τολμηροί ηγέτες που αναπτύσσουν νέες ικανότητες,
θέτουν νέες βάσεις και ιδρύουν νέες φιλίες και δίκτυα.
Πιστεύουμε στην ανάπτυξη της παγκόσμιας κοινότητας και στην δημιουργία θετικών αλλαγών μέσω της
προσωπικής μας ανάπτυξης αλλά και του κόσμου γύρω μας. Συναντιόμαστε σε τοπικές, εθνικές και διεθνής
εκδηλώσεις για να ανταλλάξουμε ιδέες και να μοιραστούμε τις καλύτερες πρακτικές. Μαθαίνουμε από
δυναμικούς ομιλητές και εκπαιδευτές μέσα από διαδραστικά και με πολύ ενδιαφέρον σεμινάρια και παρουσιάσεις
. Αναπτυσσόμαστε προσωπικά και επαγγελματικά γιατί μαθαίνουμε στην πράξη, μέσα από την συμμετοχή μας σε
έργα και δραστηριότητες που ωφελούν την κοινωνία μας και τους εαυτούς μας.
Γίνε μέρος του δικτύου μας. Γίνε μέλος μας!
About JCI
JCI is a worldwide community of young active citizens ages 18-40 who share the belief that in order to create
positive change, we must take collective action to improve ourselves and the world around us. Engaging in
activities ranging from community development to international projects, members demonstrate their social
responsibility and improve themselves through participation, leadership and action.
Mission: To provide development opportunities that empowers young people to create positive change.
Vision: To be the leading global network of young active citizens.
Be Better
JCI members constantly seek ways to live JCI’s slogan: Be Better. They not only believe that improvement is
possible, they believe it is their responsibility to initiate positive change both in themselves and in their local
community. All members around the world share this sense of social responsibility and the initiative to take action
to create a better future for all.
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Αίτηση Εγγραφής Μέλους
Application for Candidate Membership
LOM: LEMESOS (Cyprus)
Αίτηση για το Έτος / Application for the Year: _______
Καινούργιο Μέλος;/New Member?: Ναι/Yes - Οχι/No
1. Προσωπικές Πληροφορίες / Personal Details
Κον./Mr. / Κα./Mrs. _____ Επώνυμο / Surname: _______________________________________________
Όνομα / First Name(s): _____________________________________________________________________
Διεύθυνση Κατοικίας / Home Address: ________________________________________________________
_____________________________ Πόλη/Χωριό / City/Town: _____________________________________
Ημ. Γέννησης / Date of Birth: ______________________ Τ.Κ. / Postal Code: _____________
Αρ. Τηλεφώνου Οικίας / Home Telephone No.: _________________________________________________
Αρ. Κινητού Τηλεφώνου / Mobile Telephone No.: _______________________________________________
Ακαδημαϊκή Μόρφωση / Educational Background: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. Πληροφορίες Επιχείρησης / Business Details
Απασχόλησης / Status [Ακυρώστε 3 από τοις πιο κάτω επιλογές / Cancel-out 3 of the below options]:
Υπάλληλος/Employed - Αυτοτελώς Εργαζόμενος / Self Employed – Άνεργος/Not Employed –
Φοιτητής/Student (Πανεπιστήμιο & Τμήμα/University & Department: ____________________________________________ )
Όνομα Επιχείρησης / Company Name: ________________________________________________________
Τομέας Απασχόλησης / Work Sector: _________________________________________________________
Διεύθυνση Επιχείρησης / Company Address: ___________________________________________________
_____________________________ Πόλη/Χωριό / City/Town: _____________________________________
Θέση / Position held: ________________________________________ Τ.Κ. / Postal Code: _____________
Αρ. Τηλεφώνου Επιχείρησης / Company Telephone No.: _________________________________________

3. Διαδικτυακή Επικοινωνία / Internet Correspondence
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο / E-mail: ________________________________________________
Επιτρέπω να δοθεί η ηλεκτρονική μου διεύθυνση στο JCI WHQ*; / I allow my email to be disclosed to JCI WHQ*?: Ναι/Yes - Οχι/No
* Junior Chamber International World Head Quarters

4. Υπογραφή και Ημερομηνία
/ Signature and Date
__________________________
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Argentina
Armenia
Australia
Austria
Bangladesh
Belgium
Benin
Bolivia
Botswana
Brazil
Bulgaria
Burkina Faso
Cameroon
Canada
Catalonia
Chile
Colombia
Comoros
Congo
Costa Rica
Cote d’lvoire
Cyprus
Denmark
Dominican Republic
Dutch Caribbean
Ecuador
Estonia
Finland
France
Gabon
Germany
Ghana
Greece
Guatemala
Guinea
Haiti
Honduras
Hong Kong, China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Ireland
Italy
Japan
Kenya
Korea
Latvia
Lebanon
Lithuania
Luxembourg
Macao, China
Madagascar
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Mauritius
Mexico
Monaco
Mongolia
Morocco
Mozambique
Namibia
Nepal
Netherlands
New Zealand
Niger
Nigeria
Norway
Pacific
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Romania
Russia
Rwanda
Scotland
Senegal
Serbia
Singapore
Slovakia
South Africa
Sri Lanka
Suriname
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Thailand
Togo
Tunisia
Turkey
Uganda
Ukraine
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Vietnam
West Indies
Zimbabwe

Please fill up below Questionnaire to help us improve on our training techniques./
Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο για να μας βοηθήσετε να
βελτιώσουμε τις τεχνικές εκπαίδευσης μας.

********************************
Please indicate your areas of interest:
Community Development

Business Development

Board/Leadership Position

Fundraising

Leadership Trainings and Seminars

International Events

Teambuilding and social events

Name/Όνομα: _____________________________________________________
LOM: _______________ (Cyprus)

MEMBER OF:

Διεθνές Επιμελητήριο Νέων Κύπρου
Junior Chamber International Cyprus
Tel: (+357)-96690828 • eΜail: info@jcicyprus.org • web: www.jcicyprus.org

