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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ 

Enrolment Form 
 

Στοιχεία Εταιρείας  

 

Επωνυμία Επιχείρησης    

Έδρα   

Αριθμός Μητρώου Κοιν. 

Ασφαλίσεων  
 

Αριθμός Εγγραφής Εταιρίας   

Αριθμός Εργοδοτουμένων   

Έτος Ίδρυσης   

Διεύθυνση : Οδός / Αριθμός    

Τηλέφωνο / Τηλεομοιότυπο  Τηλ:  Φαξ:  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση  

Ιστοσελίδα  
Email:  Web: 

Ταχυδρομικό  Κώδικα  

Ταχυδρομική Θυρίδα   
Ταχ. Κωδ .: Τ.Θ:  

 

 

Εκπρόσωπος εταιρείας και στοιχεία Επικοινωνίας  

 

Ονοματεπώνυμο   

Ταχυδρομική Διεύθυνση   

Τηλέφωνα / Φαξ  Τηλ:  Φαξ: Κιν:  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση   
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Αίτηση εγγραφής υποβάλλεται για 

 

⃣   Ένταξη ως πλήρες μέλος 

 

⃣⃣  Ένταξη ως συνεργαζόμενο μέλος 

 

Κύριες Δραστηριότητες Επιχείρησης 

 

Συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού ως: □ Παραγωγός 

□ Προμηθευτής  

□ Χονδρεμπορικός Προμηθευτής 

□ Παραγωγός ΑΠΕ 

□ Αυτοπαραγωγός 

□ Μεγάλος μη-οικιακός καταναλωτής 

□ Υπεύθυνος Φορέας Εξισορρόπησης. 

Έχετε συνάψει σύμβαση ένταξης στην ΑΑΗ*;  □ Ναι 

□ Όχι 

Έχετε καταβάλει την προκαταβολή ή σχετική εγγύηση; □ Ναι 

□ Όχι 

Δήλωση αποδοχής του καταστατικού και του κώδικα 

δεοντολογίας του ΣΣΑΑΗ  

□ Ναι 

□ Όχι 

*Παρακαλούμε αποστείλετε αντίγραφο ή όταν το εξασφαλίσετε σε μεταγενέστερο στάδιο 

 

Στα πλαίσια της εγγραφής της επιχείρησης μου ως Μέλος του Συνδέσμου Συμμετεχόντων 

στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΣΣΑΑΗ) 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. 
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• 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 egregoriou@oeb.org.cy 

Εάν αποδέχεστε τους πιο πάνω όρους, παρακαλούμε όπως η παρούσα «Αίτηση Εγγραφής 

Μέλους» αποσταλεί στην ΟΕΒ (Αρ.Φαξ: 22666661, c/o κα Έλενα Γρηγορίου ή στο 

email egregoriou@oeb.org.cy ). Η αίτηση θα αξιολογηθεί από το ΔΣ του ΣΣΑΑΗ  στην 

επόμενη συνεδρίαση και θα σας σταλεί ενημερωτική επιστολή στο φαξ ή μήνυμα στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την απόφαση έγκρισης/απόρριψης.  

Στην περίπτωση έγκρισης το τέλος εγγραφής για πλήρη μέλη ανέρχεται στα 50€ και ετήσια 

συνδρομή 500€, ενώ στην περίπτωση έγκρισης το τέλος εγγραφής για συνεργαζόμενα μέλη 

ανέρχεται στα 50€ και ετήσια συνδρομή 200€. 

 

Όνομα Υπογράφοντος             Ιδιότητα                 Ημερομηνία  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Σφραγίδα  

___________________ 
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