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Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020 
 
 

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

Ερωτηματολόγιο από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
Αντίκτυπος του COVID-19 

 
 
Η Υπηρεσία Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διεξάγει 
έρευνα αναφορικά με τo αντίκτυπο του COVID-19 στις επιχειρήσεις. 
 
Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο και να το 
υποβάλετε κατευθείαν στο Export Helpdesk της Υπηρεσίας Εμπορίου στο email 
epitsillidou@mcit.gov.cy μέχρι τις 22 Μαΐου 2020. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
Αλέξανδρος Ιωαννίδης 
Λειτουργός 
Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  
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Monday, 11 May 2020 

 
 

TO: All members of the CCCI and 
 Members of Professional and Business Associations 
 
 
Ladies and Gentlemen, 
 

Questionnaire from the Ministry of Energy, Commerce and Industry 
Effects of COVID-19 

 
 
The Department of Trade of the Ministry of Energy, Commerce and Industry is 
conducting a survey regarding the impact of COVID-19 to businesses. 
 
You are kindly requested to fill the attached questionnaire and submit it directly to 
the Export Helpdesk of the Department of Trade by email at epitsillidou@mcit.gov.cy 
by 22 May 2020. 
 
 
Sincerely, 
 
Alexandros Ioannides 
Officer 
Department of International & Public Relations 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

EXPORT HELPDESK 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΊΚΤΥΠΟ ΤΟΥ COVID 19 

1. Γενικές πληροφορίες/General Information about the company:  

Όνομα Εταιρείας/Name of company: 

 

Όνομα Ατόμου Επαφής/Contact *: 

Έτος ίδρυσης/Year of establishment: Ημερομ. συμπλ. του ερωτημ./Date: 

Πόλη/City: Τηλέφωνο/Telephone: 

Email: Ιστοσελίδα/Web Page: 

Αριθμός εργοδοτουμένων: 

Number of employees: 

0-5:                      6-20:                21-50:               

50-99:                 100+: 

Τομέας Δραστηριότητας της Εταιρείας: 

Μεταποίηση / Εμπορία /Υπηρεσίες/:  

 

Μέλος σε Συνδέσμους/Επιμελητήρια: ΚΕΒΕ:                                   Άλλο: 

 

2. Παρακαλώ καταγράψτε κατά πόσον ο Covid 19 έχει επηρεάσει τις εξαγωγές της 

εταιρείας σας / Please explain how COVID19 has affected the exports of your 

company : Πχ. Πολύ αρνητικά, Λίγο αρνητικά, Δεν επηρεάστηκαν, Θετικά/ie Very 

negative impact, small negative impact, no impact,  positive impact  

 

 

3. Άλλα Σχόλια σχετικά με τον αντίκτυπο που είχε ο COVID 19 στην επιχείρηση 

σας, τις ενέργειες σας για την αντιμετώπιση του προβλήματος ή/και εισηγήσεις 

που θα θέλατε να υποβάλετε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας σχετικά με την αντιμετώπιση του COVID19 / Other comments 

concerning the impact of COVID19 to your company, actions you have taken to deal 

with the issue or/and suggestions you would like to submit to the Ministry of Energy, 

Commerce and Industry concerning COVID19: 

 

 

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να αποσταλεί μέχρι 22/5/2020 /Please submit the 

questionnaire to the following address by 22/5/2020.:  epitsillidou@mcit.gov.cy 
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*: Η Υπηρεσία Εμπορίου συλλέγει τις προσωπικές σας πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο στο 

βαθμό που χρειάζεται για την εξέταση του έντυπου αυτού, της αίτησης σας ή την αίτηση της 

επιχείρησης στην οποία είστε ο Νόμιμος Εκπρόσωπος. Οι πληροφορίες σας δεν χρησιμοποιούνται για 

άλλο μη προβλεπόμενο σκοπό. Έχετε υπόψη σας ότι εφόσον απαιτείται στα πλαίσια εκτέλεσης του 

έργου της Υπηρεσίας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν στον εμπορευόμενο 

ή/και σε άλλη αρμόδια αρχή ή οργανισμό αν αυτό είναι απαραίτητο. 

Σημειώνεται επίσης ότι έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα καθώς και να προβάλετε 

αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία τους. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα 

δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε όπως υποβάλετε 

γραπτό αίτημα στο ts@mcit.gov.cy. 

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, 

στην ιστοσελίδα μας www.mcit.gov.cy/ts . 

Έχοντας διαβάσει τα πιο πάνω, με την υποβολή του παρόντος εντύπου εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία 

Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά 

μου δεδομένα που περιλαμβάνονται στο έντυπο αυτό καθώς και στα επισυναπτόμενα έγγραφα, με 

αποκλειστικό σκοπό τη διερεύνηση της αίτησης για την οποία υποβάλλονται. 

Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων  της Υπηρεσίας 
Εμπορίου η οποία είναι ανηρτημένη στον σύνδεσμο www.mcit.gov.cy/ts . 
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