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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ  
PARTICULARS FOR ENROLLMENT 

 

 
1. Επωνυμία Επιχείρησης: 

Name of Firm: 

 

2. Πλήρης Ταχυδρομική Διεύθυνση: 
Full Postal Address:  

 
 Τ.Θ.:  Ταχ.Κώδ.: 
 P.O.Box:  Post Code:  

 E-mail:   Web Site:  

3.  Τηλ:  Φαξ: 
 Tel.:   Fax:  

 
4. Ασχολία Επιχείρησης: 

Nature of Business: 

 

5. Αριθμός Μητρώου Εργοδότη*: 
Employer’s Register Number*: 

 

6. Αριθμός Eργοδοτουμένων: 
Number of Employees: 

 

7. Σύνολο Εισφορών στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού κατά τον προηγούμενο χρόνο  
Total amount contributed to Redundancy Fund during the previous year: € 

   
 
8. Δήλωση Συγκατάθεσης: 

Στα πλαίσια της εγγραφής της επιχείρησής μου ως Μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου, 

εξουσιοδοτώ τους λειτουργούς της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (OEB), όπως επεξεργάζονται τα πιο 

πάνω 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 του Συνδέσμου. 
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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 calexandrou@oeb.org.cy. 

9. Εάν αποδέχεστε τους πιο πάνω όρους, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία που ζητούνται στο 

παρόν έντυπο αίτησης, υπογράψτε το και αποστείλετε το στο calexandrou@oeb.org.cy. 

 

 

Για την Επιχείρηση 
On behalf of the above firm  

 

 
Υπογραφή Ιδιότητα Υπογράφοντος ‘Ονομα Υπογράφοντος 
Signature Title of Signee Name of Signee  

 
 

Ημερομηνία 
Date 

 
* Αναφέρατε τον αριθμό εγγραφής σας ως εργοδότη, ο οποίος σας δόθηκε από το Υπουργείο για σκοπούς καταβολής 

εισφοράς στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού και Ετησίων Αδειών. Αν σας δόθηκαν περισσότεροι από ένα αριθμοί για 
επαρχιακά γραφεία ή Υποκαταστήματα, σας παρακαλούμε δηλώστε όλους τους αριθμούς. 

 
* State the “Employer Register Number” given to you by the Ministry of Labour for purposes of contributions to the 

Redundancy and Annual Holidays with Pay Funds. If more than one number was given to you, for district or branch 
offices, please state them all. 
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