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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Επώνυμο
Όνομα
Ημερομηνία Γέννησης
Υπηκοότητα
Ονοματεπώνυμο Πατρός
Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός-Αριθ.
Περιοχή
Πόλη
Ταχ. Κωδικός
Χώρα
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Τηλέφωνο
Κινητό Τηλ.
Email
Με την παρούσα αιτούμαι να γίνω μέλος της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΦΝΟΥ Ε.ΚΟΙΝ.Π.Ε., με διακριτικό
τίτλο «Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου» (ΕΚΣ), και προκειμένου να γίνω μέλος της, Δηλώνω Υπεύθυνα ότι:
(α) ανάγνωσα και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλες τις διατάξεις του συνημμένου καταστατικού της ΕΚΣ
(β) δεν τελώ υπό δικαστική συμπαράσταση και συγκεντρώνω τις λοιπές προϋποθέσεις του καταστατικού
(γ) δεν αποτελώ μέλος άλλου ομοειδούς συνεταιρισμού με έδρα την Σίφνο και ότι αν είχα υπάρξει μέλος τέτοιου
συνεταιρισμού, ότι έχω εξέλθει από αυτόν και έχω εκπληρώσει όλες μου τις υποχρεώσεις και δεν διαγράφτηκα
από αυτόν.
Γνωρίζω πως η ιδιότητα μέλους θα αποκτηθεί μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΣ
και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Άρθρου 6 του Καταστατικού και αφού έχω καταβάλει το δικαίωμα
εγγραφής (60 €) και την αξία τουλάχιστον μίας συνεταιριστικής μερίδας (100 €) και μέχρι το ανώτατο σήμερα
όριο των 392 μερίδων που αποτελούν το 20% του συνεταιριστικού κεφαλαίου της Εν. Κοιν. Σίφνου.
Αριθμός Μερίδων που επιθυμώ να αποκτήσω
Ημερομηνία
Υπογραφή Αιτούντος

Τραπεζικοί λογαριασμοί της ΕΚΣ στους οποίους μπορείτε να καταθέσετε το δικαίωμα εγγραφής και την συνολική
αξία των συνεταιριστικών μερίδων που θέλετε να αποκτήσετε:
IBAN
Τράπεζα
Αριθμός Λογαριασμού
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5713 070656 358
GR9701727130005713070656358
ΕΘΝΙΚΗ
80848000446
GR5401108080000080848000446
Για να γίνετε μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας Σίφνου, παρακαλούμε να στείλετε email στο
info@sifnosenergy.gr συμπεριλαμβάνοντας τα πιο κάτω έγγραφα ως συνημμένα:
1. την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας
2. την παρούσα αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου δεν παραχωρεί με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά στοιχεία που
υποβάλλονται από τα μέλη του προς οποιονδήποτε τρίτο. Κοινοποίηση των στοιχείων αυτών σε τρίτους είναι
δυνατή μόνο ύστερα από άδεια του μέλους και με μοναδικό σκοπό την προώθηση των σκοπών της ΣΕΣ.

