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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΥΚ) 

 

Ι. Αίτηση Εγγραφής υποβάλλεται για εγγραφή ως ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΛΟΣ1:  

(Σημειώστε με ) 

☐ Νομικό Πρόσωπο επιχείρηση ή Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός (ΜΚΟ) - (Συμπληρώνεται 

το Μέρος Ι.Α) 

☐ Φυσικό Πρόσωπο - (Συμπληρώνεται το Μέρος Ι.Β) 

 

Μέρος Ι.Α: Αίτηση εγγραφής ως Νομικό Πρόσωπο επιχείρηση ή Μη Κερδοσκοπικός 
Οργανισμός 

Στοιχεία Επιχείρησης ή ΜΚΟ 

Επωνυμία Επιχείρησης/ 

ΜΚΟ   
 

Έδρα   

Αριθμός Μητρώου Κοιν. 

Ασφαλίσεων  
 

Αριθμός Εγγραφής 

Εταιρείας /Σωματείου 

/ΜΚΟ  

 

Αριθμός Εργοδοτουμένων 

(Σημειώστε με )  

1-10 11-25 26-50 50-100 101+ 

Έτος Ίδρυσης   

Πλήρης Ταχυδρομική 

Διεύθυνση 
 

Τηλέφωνο / Φαξ  Τηλ:  Φαξ:  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση  

Ιστοσελίδα  
Email:  Web: 

                                                           
1 ΠΛΗΡΗ ΜΕΛΗ: μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συλλογικοί φορείς, οργανώσεις που έχουν τη 

μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, μη κυβερνητικές  οργανώσεις  κοινωνικού  και  μη  

κερδοσκοπικού  χαρακτήρα, τα οποία πρόσωπα ασπάζονται στόχους συναφείς με αυτούς του Συνδέσμου και 

επιθυμούν να συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών του και έχουν ξεχωρίσει λόγω της εργασίας τους και των 

δραστηριοτήτων τους.  
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Ταχυδρομικός  Κώδικας  

Ταχυδρομική Θυρίδα  
Ταχ. Κωδ.: Τ.Θ:  

 

Εκπρόσωπος Επιχείρησης ή ΜΚΟ και στοιχεία Επικοινωνίας 

Ονοματεπώνυμο   

Ταχυδρομική Διεύθυνση   

Τηλέφωνο / Φαξ  Τηλ:  Φαξ: 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση   

 

Σύντομη περιγραφή δραστηριότητας επιχείρησης ή ΜΚΟ  

Τομείς Δραστηριότητας   

Ανθρώπινο Δυναμικό 

επιχείρησης/ΜΚΟ που 

απασχολείται με τα θέματα 

υδρογόνου 

 

 

 

Εμπειρία στον Τομέα χρήσης 

τεχνολογιών Υδρογόνου 

 

 

Ενδεικτικά έργα που 

αφορούν χρήσης 

τεχνολογιών Υδρογόνου 

 

 

 

Δήλωση Συγκατάθεσης: 

Η Επιχείρηση/Οργανισμός τον οποίο εκπροσωπώ νόμιμα, συμφωνεί όπως δεσμευτεί από 

τους κανονισμούς του Καταστατικού του Συνδέσμου όπως ισχύουν σήμερα ή όπως 

δύναται να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό με την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων.  

Στα πλαίσια της εγγραφής της επιχείρησής μου ως Μέλος του Συνδέσμου Υδρογόνου 

Κύπρου (ΣΥΚ), εξουσιοδοτώ τους λειτουργούς της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων 

(OEB), όπως επεξεργάζονται τα πιο πάνω δηλωθέντα προσωπικά στοιχεία μου με έναν ή 

περισσότερους από τους πιο κάτω τρόπους: 
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 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 το Τμήμα 

Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΟΕΒ και γενικότερα για ενεργειακά - 

περιβαλλοντικά θέματα και εξελίξεις ή της ΟΕΒ γενικότερα. 

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

 Η επιχείρηση/οργανισμός 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. 

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 mpapageorgiou@oeb.org.cy. 

Εάν αποδέχεστε τους πιο πάνω όρους, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία 

που ζητούνται στο παρόν έντυπο αίτησης, υπογράψτε και αποστείλετε στο 

mpapageorgiou@oeb.org.cy ή στο φαξ 22666661.  

Η αίτηση θα εγκριθεί από Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υδρογόνου Κύπρου στην 

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

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για απόφαση έγκρισης/απόρριψης.  

 

Η ετήσια συνδρομή στο Σύνδεσμο για εταιρείες ανέρχεται στα 200 ευρώ και για ΜΚΟ στα 

100 ευρώ. Το τέλος εγγραφής ισχύει για επιχειρήσεις και για ΜΚΟ (καταβάλλεται μόνο το 

πρώτο έτος εγγραφής) ανέρχεται στα 50 ευρώ.  

 

Υπογραφή Νόμιμου εκπρόσωπου ή εξουσιοδοτημένου ατόμου: …………………………………….. 

Ονοματεπώνυμο Υπογράφοντος: …………………………………………………………………………………………………. 

Ιδιότητα Υπογράφοντος: ………………………………………………..……………………………………………………………….. 

Ημερομηνία: ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

Σφραγίδα Επιχείρησης:  

MPA210255SHM 
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Μέρος Ι.Β. Αίτηση εγγραφής ως Φυσικό Πρόσωπο: 

Στοιχεία Επικοινωνίας Φυσικού Προσώπου: 

Ονοματεπώνυμο   

Ειδικότητα / Επάγγελμα  

Οργανισμός  

Ταχυδρομική Διεύθυνση   

Τηλέφωνο / Φαξ  Τηλ:  Φαξ: 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση   

Λόγοι εγγραφής στον 

Σύνδεσμο / Ενασχόληση με 

το αντικείμενο της 

τεχνολογίας Υδρογόνου 

 

 

Δήλωση Συγκατάθεσης: 

Συμφωνώ όπως δεσμεύομαι από τους κανονισμούς του Καταστατικού του Συνδέσμου 

όπως ισχύουν σήμερα ή όπως δύναται να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό με την 

έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων.  

Στα πλαίσια της εγγραφής μου, ως Μέλος του Συνδέσμου Υδρογόνου Κύπρου (ΣΥΚ), 

εξουσιοδοτώ τους λειτουργούς της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & 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 το Τμήμα 

Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΟΕΒ και γενικότερα για ενεργειακά - 

περιβαλλοντικά θέματα και εξελίξεις ή της ΟΕΒ γενικότερα. 

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

 Να ενημερώσω την ΟΕΒ ότι δεν επιθυμώ να είμαι μέλος του Συνδέσμου. 

 Σε περίπτωση οριστικής αποβολής από τον Σύνδεσμο για λόγους παράβασης των 

Κανονισμών του Συνδέσμου, όπως αυτά ορίζονται στο Καταστατικό του Συνδέσμου. 

Τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό αρχείο του Συνδέσμου, το 

οποίο διατηρείται από την ΟΕΒ.  
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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 mpapageorgiou@oeb.org.cy. 

Εάν αποδέχεστε τους πιο πάνω όρους, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία 

που ζητούνται στο παρόν έντυπο αίτησης, υπογράψτε και αποστείλετε το στο 

mpapageorgiou@oeb.org.cy ή στο φαξ 22666661.  

 

Η αίτηση θα εγκριθεί από Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υδρογόνου Κύπρου στην 

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

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για απόφαση έγκρισης/απόρριψης.  

 

Η ετήσια συνδρομή στο Σύνδεσμο για φυσικά πρόσωπα ανέρχεται στα 50 ευρώ. Το τέλος 

εγγραφής (καταβάλλεται μόνο το πρώτο έτος εγγραφής) στα 50 ευρώ. 

 

Υπογραφή αιτούντος: …………………………………….………………………………………………………………….. 

Ονοματεπώνυμο Υπογράφοντος: …………………………………………………..………………………………………. 

Ιδιότητα Υπογράφοντος: ………………………………………………………………………………………………….……….. 

Ημερομηνία: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MPA210255SHM 
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ΙΙ. Αίτηση Εγγραφής υποβάλλεται για εγγραφή ως ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ2:  

(Σημειώστε με ) 

☐ Νομικό Πρόσωπο επιχείρηση ή Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός (ΜΚΟ) - (Συμπληρώνεται 

το Μέρος ΙΙ.Α) 

☐ Φυσικό Πρόσωπο - (Συμπληρώνεται το Μέρος ΙΙ.Β) 

 

Μέρος ΙΙ.Α: Αίτηση εγγραφής ως Νομικό Πρόσωπο επιχείρηση ή Μη Κερδοσκοπικός 
Οργανισμός ως συνεργαζόμενο μέλος 

Στοιχεία Επιχείρησης ή ΜΚΟ 

Επωνυμία Επιχείρησης/ 

ΜΚΟ   
 

Έδρα   

Αριθμός Μητρώου Κοιν. 

Ασφαλίσεων  
 

Αριθμός Εγγραφής 

Εταιρείας /Σωματείου 

/ΜΚΟ  

 

Αριθμός Εργοδοτουμένων 

(Σημειώστε με )  

1-10 11-25 26-50 50-100 101+ 

Έτος Ίδρυσης   

Πλήρης Ταχυδρομική 

Διεύθυνση 
 

Τηλέφωνο / Φαξ  Τηλ:  Φαξ:  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση  

Ιστοσελίδα  
Email:  Web: 

Ταχυδρομικός  Κώδικας  

Ταχυδρομική Θυρίδα  
Ταχ. Κωδ.: Τ.Θ:  

 

  

                                                           
2 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ: πανεπιστήμια, φορείς, εμπειρογνώμονες του κλάδου καθώς και εταιρείες, 

οργανισμοί ή πρόσωπα που ασχολούνται με τον Δεν θα μπορεί να επανέλθει ως πλήρες μέλος  για περίοδο 1 

έτους. 
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Εκπρόσωπος Επιχείρησης ή ΜΚΟ και στοιχεία Επικοινωνίας 

Ονοματεπώνυμο   

Ταχυδρομική Διεύθυνση   

Τηλέφωνο / Φαξ  Τηλ:  Φαξ: 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση   

 

Σύντομη περιγραφή δραστηριότητας επιχείρησης ή ΜΚΟ  

Τομείς Δραστηριότητας   

Ανθρώπινο Δυναμικό 

επιχείρησης/ΜΚΟ που 

απασχολείται με τα θέματα 

υδρογόνου 

 

 

 

Εμπειρία στον Τομέα χρήσης 

τεχνολογιών Υδρογόνου 

 

 

Ενδεικτικά έργα που 

αφορούν χρήσης 

τεχνολογιών Υδρογόνου 

 

 

 

Δήλωση Συγκατάθεσης: 

Η Επιχείρηση/Οργανισμός τον οποίο εκπροσωπώ νόμιμα, συμφωνεί όπως δεσμευτεί από 

τους κανονισμούς του Καταστατικού του Συνδέσμου όπως ισχύουν σήμερα ή όπως 

δύναται να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό με την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων.  

Στα πλαίσια της εγγραφής της επιχείρησής μου ως Μέλος του Συνδέσμου Υδρογόνου 

Κύπρου (ΣΥΚ), εξουσιοδοτώ τους λειτουργούς της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & 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. 
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 Επικοινωνία και ενημέρωση για εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Τμήμα 

Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΟΕΒ και γενικότερα για ενεργειακά - 

περιβαλλοντικά θέματα και εξελίξεις ή της ΟΕΒ γενικότερα. 

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

 Η επιχείρηση/οργανισμός 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. 

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 mpapageorgiou@oeb.org.cy. 

Εάν αποδέχεστε τους πιο πάνω όρους, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία 

που ζητούνται στο παρόν έντυπο αίτησης, υπογράψτε και αποστείλετε στο 

mpapageorgiou@oeb.org.cy ή στο φαξ 22666661.  

Η αίτηση θα εγκριθεί από Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υδρογόνου Κύπρου στην 

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

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για απόφαση έγκρισης/απόρριψης.  

 

Η ετήσια συνδρομή στο Σύνδεσμο για συνεργαζόμενα μέλη ανέρχεται στα 50 ευρώ. Το 

τέλος εγγραφής (καταβάλλεται μόνο το πρώτο έτος εγγραφής) ανέρχεται στα 50 ευρώ.  

 

Υπογραφή Νόμιμου εκπρόσωπου ή εξουσιοδοτημένου ατόμου: …………………………………….. 

Ονοματεπώνυμο Υπογράφοντος: …………………………………………………………………………………………………. 

Ιδιότητα Υπογράφοντος: ………………………………………………..……………………………………………………………….. 

Ημερομηνία: ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

Σφραγίδα Επιχείρησης:  

MPA210255SHM 
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Μέρος ΙΙ.Β. Αίτηση εγγραφής ως Φυσικό Πρόσωπο συνεργαζόμενο μέλος: 

Στοιχεία Επικοινωνίας Φυσικού Προσώπου: 

Ονοματεπώνυμο   

Ειδικότητα / Επάγγελμα  

Οργανισμός  

Ταχυδρομική Διεύθυνση   

Τηλέφωνο / Φαξ  Τηλ:  Φαξ: 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση   

Λόγοι εγγραφής στον 

Σύνδεσμο / Ενασχόληση με 

το αντικείμενο της 

τεχνολογίας Υδρογόνου 

 

 

Δήλωση Συγκατάθεσης: 

Συμφωνώ όπως δεσμεύομαι από τους κανονισμούς του Καταστατικού του Συνδέσμου 

όπως ισχύουν σήμερα ή όπως δύναται να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό με την 

έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων.  

Στα πλαίσια της εγγραφής μου, ως Μέλος του Συνδέσμου Υδρογόνου Κύπρου (ΣΥΚ), 

εξουσιοδοτώ τους λειτουργούς της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & 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 το Τμήμα 

Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΟΕΒ και γενικότερα για ενεργειακά - 

περιβαλλοντικά θέματα και εξελίξεις ή της ΟΕΒ γενικότερα. 

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

 Να ενημερώσω την ΟΕΒ ότι δεν επιθυμώ να είμαι μέλος του Συνδέσμου. 

 Σε περίπτωση οριστικής αποβολής από τον Σύνδεσμο για λόγους παράβασης των 

Κανονισμών του Συνδέσμου, όπως αυτά ορίζονται στο Καταστατικό του Συνδέσμου. 

Τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό αρχείο του Συνδέσμου, το 

οποίο διατηρείται από την ΟΕΒ.  



 

Οδός Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων 4, 2000, Λευκωσία 
Τηλέφωνο: 22643000, Φαξ. 22666661 

 

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 mpapageorgiou@oeb.org.cy. 

Εάν αποδέχεστε τους πιο πάνω όρους, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία 

που ζητούνται στο παρόν έντυπο αίτησης, υπογράψτε και αποστείλετε το στο 

mpapageorgiou@oeb.org.cy ή στο φαξ 22666661.  

 

Η αίτηση θα εγκριθεί από Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υδρογόνου Κύπρου στην 

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

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για απόφαση έγκρισης/απόρριψης.  

 

Η ετήσια συνδρομή στο Σύνδεσμο για φυσικά πρόσωπα συνεργαζόμενα μέλη ανέρχεται 

στα 50 ευρώ. Το τέλος εγγραφής (καταβάλλεται μόνο το πρώτο έτος εγγραφής) στα 50 

ευρώ. 

 

Υπογραφή αιτούντος: …………………………………….………………………………………………………………….. 

Ονοματεπώνυμο Υπογράφοντος: …………………………………………………..………………………………………. 

Ιδιότητα Υπογράφοντος: ………………………………………………………………………………………………….……….. 

Ημερομηνία: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MPA210255SHM 

 


