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Μέλος Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
Member of the Cyprus Employers & Industrialists
Federation (OEB)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Σ.Ε.Α.Π.Ε.Κ
Στοιχεία Εταιρίας
Επωνυμία Επιχείρησης
Έδρα
Αριθμός Μητρώου Κοιν.
Ασφαλίσεων
Αριθμός Εγγραφής
Εταιρίας
Αριθμός Εργοδοτουμένων
Έτος Ίδρυσης
Διεύθυνση : Οδός /
Αριθμός
Τηλέφωνο / Τηλεομοιότυπο
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Ιστοσελίδα
Ταχυδρομικό Κώδικα
Ταχυδρομική Θυρίδα

Τηλ:

Φαξ:

Email:

Web:

Ταχ. Κωδ .:

Τ.Θ:

Εκπρόσωπος εταιρείας και στοιχεία Επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Τηλέφωνα / Φαξ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Τηλ:

Φαξ:

Κιν:

Τομείς Δραστηριότητας:

Κατηγορία/ες Μητρώου εγκαταστατών
συστημάτων ΑΠΕ:

□ Φωτοβολταϊκά Συστήματα
□ Αιολικά Συστήματα
□ Ηλιακά θερμικά
□ Συστήματα Βιομάζας
□ Συστήματα αντλιών θερμότητας
□ Συστήματα κυματικής ενέργειας
□ Εγκαταστάτες λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας
□ Εγκαταστάτες αντλιών θερμότητας
□ Εγκαταστάτες ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων
□ Εγκαταστάτες ηλιακών θερμικών συστημάτων

Αριθμός Εργοδοτούμενων
Πιστοποιημένων Εγκαταστατών ΑΠΕ
Αριθμός Μητρώου/Μητρώων
Εγκαταστατών ΑΠΕ
Εμπειρία στον Τομέα
Δραστηριοποίησης ΑΠΕ:
Ενδεικτικά Έργα ΑΠΕ:
Δήλωση αποδοχής του καταστατικού
και του κώδικα δεοντολογίας του
ΣΕΑΠΕΚ
Δυναμικό επιχείρησης:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Σε περίπτωση που ο τομέας Δραστηριότητας σας είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα, παρακαλώ
όπως συμπληρώσετε τα πιο κάτω πεδία
Αριθμός Εργοδοτούμενων
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Αριθμός Μητρώου/Μητρώων από
την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύντομη περιγραφή επιχείρησης & Κύριες Δραστηριότητες

Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε πιο κάτω τα στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιείτε για
πρόσβαση στα εσωτερικά αρχεία του συνδέσμου στην Ιστοσελίδα του

Στα πλαίσια της εγγραφής της επιχείρησης μου ως Μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΣΕΑΠΕΚ), εξουσιοδοτώ τους λειτουργούς της Ομοσπονδίας
Εργοδοτών και Βιομηχάνων (OEB), όπως επεξεργάζονται τα πιο κάτω δηλωθέντα προσωπικά
στοιχεία μου με έναν ή περισσότερους από τους πιο κάτω τρόπους:
•

Επικοινωνία και ενημέρωση για θέματα που αφορούν τη γενική λειτουργία και τις δράσεις
του Συνδέσμου

•

Προσκλήσεις για συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνεδρίες και Γενικές Συνελεύσεις που
διοργανώνονται από το Σύνδεσμο

•

Επικοινωνία και ενημέρωση για εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Υπηρεσία
Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΟΕΒ και γενικότερα για ενεργειακά θέματα και εξελίξεις
ή της ΟΕΒ γενικότερα.

Τα στοιχεία διατηρούνται από την ημέρα λήψης του παρόντος εγγράφου μέχρι:
•

Η επιχείρηση ενημερώσει την ΟΕΒ ότι δεν επιθυμεί να είναι μέλος του Συνδέσμου.

•

Οριστεί άλλο άτομο επικοινωνίας εκ μέρους της επιχείρησης.

•

Σε περίπτωση οριστικής αποβολής από τον Σύνδεσμο για λόγους παράβασης των
Κανονισμών του Συνδέσμου, όπως αυτά ορίζονται στο Καταστατικό και στον Κώδικα
Δεοντολογίας

Τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό αρχείο του Συνδέσμου, το οποίο
διατηρείται από την ΟΕΒ.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά σας στοιχεία που διατηρεί η ΟΕΒ για σκοπούς
του Συνδέσμου, να τα επικαιροποιήσετε ή ακόμα και να ζητήσετε να διαγραφούν,
αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο nkoutsokoumnis@oeb.org.cy
Εάν αποδέχεστε τους πιο πάνω όρους, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία που
ζητούνται στο παρόν έντυπο αίτησης και αποστείλετε το στην ΟΕΒ Αρ.Φαξ: 22666661 ή
ηλεκτρονικά στoν κ. Νεοπτόλεμο Κουτσοκούμνη, nkoutsokoumnis@oeb.org.cy
Η αίτηση θα αξιολογηθεί από το ΔΣ του ΣΕΑΠΕΚ στην επόμενη συνεδρίαση και θα σας σταλεί
ενημερωτική επιστολή στο φαξ και μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την απόφαση
έγκρισης/απόρριψης καθώς και άδεια πρόσβασης στα εσωτερικά αρχεία στην Ιστοσελίδα του
ΣΕΑΠΕΚ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ονοματεπώνυμο
User Name
Email
Password

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Όνομα Υπογράφοντος

Ιδιότητα

___________________ ____________

Ημερομηνία

____________

Σφραγίδα:

Υπογραφή:

Νόμιμος Εκπρόσωπος

PK180697SHM

